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Damescommissie
Riny van Sundert, voorzitter
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Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/vermogensmanagement

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

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

wilt u realiseren?

Vermogensmanagement zorgt voor rust en gemak.

Vermogens-
management

Rabobank 
Horst Venray
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van de redactie

Van leden voor leden
Een van onze leden heeft het idee
geopperd om een advertentieru-
briek te creëren voor leden. De re-
dactie neemt dit graag over. Tegen
een vergoeding van € 10 (zonder
foto) of € 20 (met foto) kunnen ge-
bruikte golfartikelen zoals clubs,
trolleys, accu’s, e.d. worden aange-
boden. Aan golf gerelateerde on-
derwerpen, bv. huur vakantiewonin-
gen aan een golfbaan, zijn ook wel-
kom. Laat uw fantasie de vrije loop!

Het gebeurt zelden, dat we openen
met een foto van ongekende klasse;
niet qua fotografische techniek, maar
qua onderwerp. Op 24 mei om 18:00
uur werden twee jonge dassen ge-
snapt spelend in het logo van onze
club, dat ze vast als een zandbak
aanzagen. Dassen zijn er al jaren op
onze baan, maar dit is nog niet
vertoond!
 
Het voorjaar is de tijd voor de compe-
titie; in de vorige editie melden we
enthousiast, dat er 17 teams deelna-
men, maar dat bleek wat veel van het
goede! Wij telden er twaalf althans in
de NGF competitie en dit jaar was het

resultaat zeker niet slecht te noemen.
Zoals u gewend bent, krijgt u een
overzicht en sommige teams hebben
de moeite genomen om ook wat bele-
venissen te melden. Zoals gebruikelijk
zijn de dames hierin actiever dan de
heren. Wel promoveerde dames 1
naar de 1e klasse en dat is een fraaie
prestatie. Heren senioren 1 is zoals
vorig jaar zeer breedsprakig, helaas
Bert, we hebben je verhaal wat moeten
inkorten, want ook andere zaken moe-
ten aan de orde komen. Wat er precies
in de Nobra competitie gebeurt, is ons
totaal onduidelijk, maar er is zelfs een
kort verslag met fraaie foto!
 
Een van onze leden opperde het idee
voor “van leden voor leden” rubriek; op
deze pagina ziet u de eerste aanzet.
We zijn reuze benieuwd of dit aanslaat.
Snode lieden wilden ook contactadver-
tenties kunnen plaatsen, maar dat is
voor de redactie wel een brug te ver!
We zijn geen dating bureau.
 
Ons nieuwe redactielid Barbara heeft
niet veel met het knip- en plakwerk van
de redactie noodzakelijk om het blad
in elkaar te frutselen. Zij is echter wel
dol op interviews en dus vindt u van
haar hand een interview met Ian Tur-
ner, onze onvolprezen caddiemaster
of moeten we alleskunner zeggen.

Barbara is nog veel van plan voor de
komende nummers, dus als Barbara u
benadert, dan weet u waar het over
gaat!
 
Traditioneel vlak voor de Open Match-
pay zijn de clubkampioenschappen
matchplay. Dit jaar met aardig wat
deelname. Bij de heren steekt Noa
Janssen al jaren met kop en schouder
boven de rest uit, bij de dames is het
steeds een strijd tussen Birgit van
Gasselt en Jeanine Lommen.
 
Ook matchplay is de jaarlijkse nationa-
le Open op onze baan. Nu voor de 30e
keer. Maar bezorgd zijn we wel hoe
lang dit evenement op onze baan kan
blijven plaats vinden. Met name de
ondersteuning vanuit de NGF en de
persmedia blijft onvoldoende. Onze
voorzitter blijkt deze mening te delen
gezien de inhoud van zijn column.
 
De voorjaars-ALV op 25 juni stond in
het teken van de magere financiele
positie van onze club. Drastische
plannen voor een opknapbeurt van het
clubhuis verdwenen in de ijskast, ons
inziens terecht, want zo beroerd ziet
het clubhuis er niet uit. Het witten van
het resterend schoon metselwerk zou
al wonderen doen! Gerard Hollemans
nam afscheid als penningmeester. Hij
heeft jarenlang secuur de financien
van onze club beheerd. Dat het nu fi-
nancieel wat minder gaat, ligt zeker
niet aan hem! Wij zijn hem veel dank
verschuldigd. Zijn opvolgster wordt
Antoinette Kok, een relatief onbekend
lid. Op ons verzoek presenteert zij zich
in dit nummer.
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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

6



van de voorzitter

Het seizoen is inmiddels in volle gang
en een drukke agenda de afgelopen
maanden heeft er voor gezorgd,dat er
weer veel reuring op de golfbaan is. De
competitie was erg druk voor de teams,
maar ook met een mooi resultaat
waarbij 5 van de 12 teams die uitkwa-
men voor Geijsteren, kampioen zijn
geworden. Van harte gefeliciteerd
teams met dit behaalde succes. Jullie
zijn voor onze club het uithangbord en
ambassadeur naar andere clubs toe
en daar zijn we trots op.
 
De clubkampioenschappen Matchplay
hebben plaatsgevonden op 10 en 11
juni jl. die gewonnen zijn door Birgitte
van Gasselt bij de dames en Noa
Janssen bij de heren. Gefeliciteerd
beide met dit mooie resultaat.
 
Kort na de competitie zijn van 13 t/m
16 juni voor de 30e keer de Nationale
Open Matchplay kampioenschappen
in Geijsteren gespeeld. Als je kijkt naar
de deelname, zie je toch dat het aantal
sterk afneemt. Ook voor de Geijsteren
Open is te weinig belangstelling. Dit is
jammer, zeker gezien de inspanningen
die de commissie, greenkeepers,
marshalls, vrijwilligers etc. hiermee
hebben.  Dan verdient het meer. Maar
het is ook iets waar we als bestuur onze
zorg voor hebben. Een dergelijke
wedstrijd vraagt veel van ons als club
en het moet uiteindelijk ook een ver-
dienmodel kennen om dit op lange
termijn te blijven organiseren. Ook de
rol van bv een NGF is hierin nihil, terwijl
dit toch het nationaal kampioenschap
matchplay voor professionals is! Dit
signaal hebben we ook afgegeven bij
de NGF in de hoop en verwachting dat
ze hier iets mee gaan doen. De komen-
de maanden gaan we ons als bestuur
beraden of we dit kampioenschap de
komende jaren nog op Geijsteren gaan
organiseren. Het is en blijft een mooi
uithangbord voor onze golfclub.
 
De baan ligt er inmiddels weer gewel-
dig bij. Met een lastig begin waarbij met
name de greens het lieten afweten,
kunnen we stellen, dat het een genot
is om op Geijsteren te spelen. We
krijgen veel complimenten en hopen
dat ook vele gasten en nieuwe leden
de weg naar Geijsteren gaan vinden.
 

Ook de gesprekken met Koen en Iris
verlopen voorspoedig. Er moet nog
veel gebeuren voor de overgang op 1
januari 2019, maar vooralsnog gaat dit
allemaal lukken. Waar we helaas niet
aan toe lijken te komen is de geplande
aanpassing van het clubhuis. Onze
financiële situatie is niet van dien aard,
dat we een noodzakelijke verandering
van het interieur kunnen realiseren. In
overleg met de SOR is besloten deze
investeringen uit te stellen. De SOR
heeft hierin een bepalende stem en wij
gaan dit advies volgen. Misschien dat
we het komende jaar alvast een aantal
zaken gaan oppakken, maar dat hangt
sterk af van de beschikbare financiële
middelen.
 
De nieuwe golfbaan in Venlo is nog
steeds niet van de baan. De gemeen-
te Venlo gaf aan dat e.e.a. nog in
voorbereiding is; een concrete uitwer-
king is nog niet in ons bezit. Zij ver-
wachten, dat het ontwerpbestem-
mingsplan in het najaar ter inzage
wordt gelegd. Alsdan kunnen wij
zienswijze indienen. Het bestem-
mingsplan komt naar verwachting in
de eerste helft 2019 in de raad. Wij
blijven dit volgen en samen met de
Peelse proberen we hier samen een
blok in te vormen. Wij houden u op de
hoogte van alle ontwikkelingen hierin.
 
Afgelopen maandag 25 juni hebben
we de voorjaars ALV gehad. Hier zijn
met name de resultaten 2017 bespro-
ken en heeft het bestuur kenbaar ge-
maakt een nieuwe visie en strategie
voor de komende 3-5 jaar te ontwikke-
len met een doorkijk naar de komende
10 jaar. We moeten een koers uitzet-
ten, die past bij de club die we willen
zijn en worden. Als je kijkt naar de fi-
nanciële positie dan teren we ieder jaar
op ons eigen vermogen een beetje in.
Met een verlies van ca .€ 21.000  in
2017 ontkomen we er niet aan om in
2018 en voor 2019 ons beleid hierop
aan te passen. Daar waar we de afge-
lopen jaren al fors bezuinigd hebben
en kosten verder naar beneden heb-
ben gebracht, moeten we ook vooruit
kijken en investeren, niet alleen in onze
mooie baan maar ook in alles wat daar
omheen ligt. Het totaal plaatje moet
kloppen. Voor de najaar-ALV willen we

deze visie en strategie klaar hebben
en ook aan de club presenteren.
 
Wat ons als bestuur helpt met het
vormen van deze visie en strategie zijn
de resultaten uit de enquête Players
First van NGF. Inmiddels zijn de eerste
190 enquêtes verstuurd en hebben we
al een mooi beeld van hoe onze leden
de club met alles daarom heen als
baan, horeca, uitstraling, leiding etc.
waarderen, maar ook aandachtspun-
ten waar we als club nog aan moeten
werken. Met deze resultaten kunnen
wij nog beter sturing geven, vandaar
ook dat het voor ons waardevol is dat
u deze enquête zorgvuldig invult. De
komende periode zullen nog 2 keer ca.
200 leden benaderd worden met deze
enquête en ons verzoek is dan ook om
deze serieus in te vullen.
 
Als laatste wil ik stilstaan bij het feit dat
we afscheid genomen hebben van 2
bestuursleden. Zowel Pieter Weijs als
Gerard Hollemans hebben het bestuur
verlaten. Voor Pieter Weijs was Inmid-
dels Ruud Janssen aan het bestuur
toegevoegd, die zijn taken overneemt.
Voor de penningmeester hebben we
opvolging gevonden in Antoinette Kok.
Hiermee zijn wij zeer verheugd en
hebben alle vertrouwen in het penning-
meesterschap wat Antoinette gaat in-
vullen.
Ik wil Pieter en Gerard enorm bedan-
ken voor hun betrokkenheid, inzet en
samenwerking de afgelopen jaren in
het bestuur.
Voor nu even voldoende stof. We gaan
genieten van de zomervakantie en
komen in het najaar weer bij u terug.
Namens het bestuur en fijne vakantie
gewenst.
 
Geert-Jan Verstraaten, voorzitter
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NGF competitie
Verslag dames senioren 2
Dames Senioren 2  (27-holes)  bestaat
uit de dames, Marie-Louise, Trix,
Annie,  Jip, Leontine, Ineke  en reser-
vespeelster Liesje.
Na in 2017 op het nippertje gedegra-
deerd te zijn in de 2e klasse, wilden we
er alles aan doen om daarin dit jaar
weer terug te keren. Door wekelijks
samen te golfen en in het voorjaar de
groepstrainingen van Davey te volgen
kwamen we op de juiste competitie-
sterkte. 

Het kampioensteam heren 1 (27 ho-
les): vlnr Pieter Weijs, Mathieu Lin-
ders, Henk Steeghs, Ben Driessen,
Bart Debets, Charles van Elst
 
 
Onderstaand ziet u een impressie van
de viering van de promotie door de
captain te water te laten!

Verslag dames senioren 3
Eindelijk was het dan zo ver. Gedegen
voorbereiding in London, veel geoe-
fend en gespeeld, tas uitgemest en de
clubs afgesopt, want het moet er alle-
maal natuurlijk ook nog mooi uitzien.
De eerste keer op de Dommel. Wat
jammer dat dit niet de laatste match
was, dan hadden de rododendrons in
bloei gestaan.
Moeten we nu dus voor terug. Oh ja,
deze partij wonnen we, tegen onze
gewoonte in.
Historisch gezien verliezen we altijd de
eerste keer. Dat beloofde wat!
Toen waren we gastvrouw. Olga kon
vol trots laten zien hoe een lunch moet
zijn. Ook de asperges werden zeer
gewaardeerd.
Op Genderstein werden we prima in
de volle zon op deze prachtige baan
ontvangen.

Hier wonnen we van de Dommel, wat
later heel fijn bleek te zijn.
Overbrug volgde. Het clubhuis werd
verbouwd, het was nogal een zooitje.
De baan is echt heel interessant om te
spelen, leuke holes, maar we weten
het nu alle zes weer zeker: we worden
nooit lid op een 9 holes baan.
Ondertussen hadden we alles gewon-
nen en stonden we 1, omdat we ook
van de Dommel hadden gewonnen.
Zij stonden 2.
We waren aan onze stand verplicht om
de laatste match op Midden Brabant
ook te winnen, terwijl we eigenlijk zelfs
met 15-3 mochten verliezen.
Na een ruime overwinning, konden we
de fles laten knallen en ons teamlied
aanheffen!
Nu op naar de tweede klasse.
 
Dames Senioren 3

De speciale chip- en putoefeningen
maakten dat we veel zelfvertrouwen in
ons spel op en rondom de greens
kregen. We raakten als teammaatjes
goed op elkaar ingespeeld en dat is
essentieel voor succes. Of het daar
aan ligt dat we enkele monsterzeges
scoorden: vast wel.
Met de uitslagen 18-0, 17-1, 10-8 en
11-7 lieten we achtereenvolgens De
Schoot, De Gulbergen, De Dommel en
Stippelberg achter ons. De Stippelberg
eindigde als tweede.
Kampioen in de poule en promotie
(automatisch) naar de 2e klasse.
Naast onze blijdschap met de titel op
de laatste dag werden we vrolijk van
het amusement waar een drietal teams
voor zorgde tijdens het diner op de
Gulbergen. O.a. de Stippelbergse
dames, zij traden op in gestippelde
jurkjes.

Teammaatjes, bedankt voor jullie
mooie spel, inzet en gezelligheid.
Captain, Ineke

Van de Technische Commissie
De NGF competitie 2018 is voor onze
club zeer succesvol verlopen.
De Technische Commissie feliciteert
de  5 teams die kampioen  in hun  pou-
le zijn geworden en promoveren naar
een hogere klasse. Complimenten ook
voor de vijf teams die zich wisten te
handhaven in hun klasse. De twee
overige teams streden voor wat ze
waard waren maar degradeerden he-
laas. Uitslagen kunt u vinden op www.
ngfcompetitie.com.
Bijzonder is dat er dit jaar weer een
dames-team aan de zondagcompetitie
deelnam en meteen winnaar werd. Het
nieuwe team promoveert niet automa-
tisch zoals de andere 4. Op golfclub
De Woest Kop in Zeeuws Vlaanderen
moesten de promotiewedstrijden ge-
speeld worden. Na een stand van 9-9
 wist Jeanine Lommen in de playoff  de
promotie veilig te stellen.
De trainingsmogelijkheden, die de
Technische Commissie  samen met
Davey organiseerde, werd door de
meest teams benut.  Dat systeem
tegen gereduceerd tarief kan de TC
volgend jaar ook weer aanbieden.
Onderstaand treft u impressies van het
competitieverloop van een aantal
teams aan.
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NGF competitie

Verslag dames 1 (27 holes)
 
Vijf gespannen gezichten keken over
de grote groene haag uit naar de
Overbrugse 18e hole. De laatste single
in de baan, de laatste hole, de laatste
punten van de wedstrijd EN de uitslag
van de competitie. Alles lag daar klaar
voor de ontknoping.

Wie had dit gedacht toen we op 22
oktober met een clubje welwillende -
bijeen zaten in de vergaderruimte
onder de nok van het clubhuis. De
wens om weer een damesteam op
zondag op te richten bestond alweer
een poos. Na een voorzichtig, maar
uiteindelijk volmondig ja van de dames
werd het werkelijkheid.

Na een winter met wat trainingen,
lesjes, vragen en antwoorden stonden
we zondag 8 april een beetje zenuw-
achtig te drentelen op en rond de eer-
ste tee van de Dommel. Wij in onze
roze polo's van PUUR en zij in een
totaal afgestijld tenue van de Stippel-
berg. Imponerend dat wel, maar uitein-
delijk zijn het toch de ijzers, die het
werk doen. Want na de 2 puntjes in de
ochtend was de middag voor Geijste-
ren, 12 punten namen we mee naar
huis.

Ronde twee op de Bleijenbeek was de
tweede zondag, dat de zon scheen.
Letterlijk en figuurlijk. Met maar 1 ver-
liespuntje bij de dubbels en volle bak
bij de singles was er geen Geijsterse
meer, die zonder voldoende zelfver-
trouwen naar de volgende zondag
toe leefde. Deze keer tegen Bleijen-
beek, op de Stippelberg. Met een goeie
partij hier zouden we ons doel: klasse-
behoud kunnen veiligstellen.

Een warme dag was het, met romme-
lende wolken die onweer met zich
meedroegen. De ochtend was voor
Bleijenbeek, de middag ging gelijk op.
Tijdens de laatste putts konden de
wolken het niet meer houden, waar-
door de strijd in de stromende regen
werd uitgeputt. 8-10. Klassebehoud in
the pocket!

Nadat op Geijsteren in de ochtendre-
gen, maar overladen met complimen-

ten over de horeca, de vierde ronde
werd gespeeld, was het duidelijk. De
degradatiekaarten werden uitgeschre-
ven op naam van Overbrug en Stippel-
berg, maar de strijd om het kampioen-
schap lag nog helemaal open. De
Dommel en Geijsteren waren beiden
nog ongeslagen en hadden in de
voorgaande 27 partijen slechts 1 punt-
je verschil kunnen maken.

Vijf gespannen gezichten keken over
de grote groene haag uit naar de
Overbrugse 18e hole. Yvonne tekende
op de laatste hole met de laatste putt
voor all-square. Met de eindstand van
9-9 mocht zij de verlossing brengen.
KAMPIOEN!! 
En zo blijkt golf maar weer een echte
teamsport, want wie uiteindelijk dat
ene beslissende puntje in de afgelo-
pen 36 partijen naar binnen sleepte zal
voor altijd het grote raadsel blijven.

 
Nawoord: de promotiewedstrijd.....

Op de Woeste Kop in Axel had Olym-
pus uit Amsterdam zich opgesteld om
middels een promotiewedstrijd hun
plekje in de eerste afdeling veilig te
stellen. Maar ze kwamen van een
koude kermis thuis. In de ochtend werd
een tussenstand van 3-3 opgetekend.
Dat wij en zij van gelijke orde zijn, bleek
uit de eindstand van 9-9. Captain Je-

anine nam haar verantwoordelijkheid
en had feitelijk maar twee slagen nodig
om tijdens de sudden death op hole 1
haar tegenstander op de knieen te
dwingen. 
 
Debuterend Dames 1 is met de doel-
stelling klassebehoud en een verras-
send kampioenschap nu ook nog eens
gepromoveerd naar de 1e klasse!
Juichend op de green van hole 1 drong
het besef door - als een duiveltje uit het
doosje hebben we dit toch maar mooi
geflikt!

De ongedwonge sfeer, de roze
shirtjes, de teamspirit, de onbevan-
genheid, het gezellig avondje ervoor in
Sint-Niklaas. Welk van deze ingredien-
ten dan ook de doorslag heeft gege-
ven, deze taart was heerlijk zoet. Op
naar voorjaar 2019!
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NGF competitie
Verslag Heren senioren 1                           
Van de wederwaardigheden van
Heren Senioren1 in de NGF competitie
2017 deed Piet Knapen verslag. Het
team, dat vergeleken met 2017 in
aanzienlijk veranderde samenstelling
aan de NGF competitie 2018 deelnam,
besloot dat met deze eenmalige terug-
blik kan worden volstaan.
Voor wat het competitieverloop betreft
volstaat de constatering dat het team
3 van de 4 wedstrijden winnend wist af
te sluiten en alleen tegen de kampioen
een kansloze nederlaag moest incas-
seren. Dit mondde uit in de 2e plaats
in de eindrangschikking, waarmee
handhaving in de klasse ruimschoots
werd gerealiseerd. Het team was met
deze 2e plaats tevreden. De uitleg
hiervan en wat overige gedachten
vormen het sluitstuk van deze bijdra-
ge:
Met de voorlaatste plaats in de eind-
rangschikking in de 2e klasse in 2017
was degradatie naar de 3e klasse voor
Heren Senioren 1 een feit. De gemid-
delde handicap van de diverse teams
bleek een goede graadmeter en deed
ons op de “juiste” plek op de ranglijst
belanden. Het team, dat aan het sei-
zoen 2018 begon, had dus handhaving
in de 3e klasse als doelstelling voor
ogen in het besef, dat het jaar 2017
had geleerd, dat de 2e klasse voor dit
team “te hoog gegrepen” was.
Maar toen de eerste 2 wedstrijden
vervolgens royaal werden gewonnen
(13/5; 11/7), begon er toch een gevoel
van “het zal toch niet waar zijn” op te
komen. Maar de uiteindelijke kampi-
oen die we vervolgens troffen, slaagde
er toen middels een flink “pak slaag”
(4/14) in om dit opkomende gevoel
resoluut naar het rijk der fabelen te
laten verdwijnen. Weer terug op aarde
vonden we toch wel, dat we het aan
onze “stand” verplicht waren om  in de
laatste wedstrijd het team, dat ons de
2e plaats in de rangschikking afhandig
wilde maken, stevig (11/7) terecht te
wijzen;
Het stemt tot tevredenheid en mis-
schien zelfs een beetje “dankbaarheid”
als nu achteraf kan worden vastge-
steld, dat de competitie periode (waar-
in dus gedurende 2 maanden heel in-
tensief met elkaar is samengewerkt)
een heel inspirerende en ook leerzame
tijd blijkt te zijn geweest, waarin de

teamgenoten elkaar op en buiten de
golfbaan goed resp. nog beter hebben
leren kennen.
Tenslotte een opmerking over het fe-
nomeen “leeftijd”. Het thema wordt met
tegenzin aangestipt. Want we verke-
ren in de heel gelukkige omstandighe-
den, dat het feit, dat we (als “plus of
min” zeventigers) ons gemakkelijk
staande hebben weten te houden in de
3e klasse, door ons zelf als “normaal”
wordt ervaren. Het waren de sympa-
thieke  leden van de teams, die we
(meestentijds met succes) bestreden,
die het thema “leeftijd” opbrachten. Het
zal dan geen verbazing wekken dat zij
bijna zonder uitzondering heel wat
jaartjes jonger dan wij bleken te zijn.
Het is verre van uitgesloten, dat we in
nagenoeg ongewijzigde bezetting nog
een seizoen gaan proberen om de
golfwereld te verbazen.
Namens Heren Senioren 1,
Bert van Dijck

Verslag Dames senioren 4
Wat fijn dat je in augustus 2017 een
fantastisch team bij elkaar hebt en ook
de invallers dan al op je lijst kunt ver-
melden. Heel enthousiast hebben we
de hele winter door weer of geen weer
getraind, totdat april zich aankondigde
en we verrast werden met 2 uitvallers.
Ook de poule waarin we werden inge-
deeld, was niet compleet. Slechts 4
competitiedagen waarvan er maar drie
zouden meetellen .
Met een extra invaller vertrokken we
op een zeer koude donderdagochtend
naar Welschap. We speelden tegen de
Welschapse dames op hun home
course. Zeker door de stress van een 
eerste wedstrijddag in de competitie te

moeten spelen, ontvangen en organi-
seren, hebben zij verloren en hebben
wij deze dag met een behoorlijke winst
afgerond 
Echter dit was een goede les: de week,
die volgde, moesten we thuis spelen,
ontvangen en proberen te winnen  De
organisatie van de dag uit handen
gegeven, zodat we ons konden con-
centreren op het spel, maar helaas niet
gelukt. Wat een tegenvaller. Hierdoor
hadden we nog maar 1 kans, omdat
de donderdag die volgde niet meetel-
de. Goed getraind extra geoefend zijn
we de laatste dag ten strijde gegaan,
waar we met een nederlaag van 2
punten helaas niet zijn gepromoveerd
Veel ervaring opgedaan, gezellig
onder elkaar tactiek besproken, ge-
pland te promoveren, maar het woord
golf zegt het al: het gaat niet altijd zoals
je had gehoopt en bedacht.
Opnieuw proberen we dan het volgend
jaar te promoveren. We blijven oefe-
nen.

Tot slot een bericht uit de Nobracom-
petitie met de cryptische omschrijving:
SD1/gei-s2. De redactie begrijpt er
niets van! Iets meer uitleg heren! De
fraaie foto van jullie teamleden tref je
elders in dit nummer aan.
 
Dit jaar hebben wij in de Nobra poule
SD1  als team gei-s2 meegespeeld.
De captainsdag werd gehouden op
Almkreek. Daar gaf Gerard Hollemans
de taak van captain over aan Jan
Cremers. De wedstrijden werden ge-
speeld op Almeerderhout, Geijsteren,
‘t Woold, Haenen en De Schoot. Stuk
voor stuk mooie banen met steeds
mooi weer ook.
De eerste en de laatste wedstrijd heb-
ben we wat minder goed gespeeld,
waardoor we als 3e in de poule geëin-
digd zijn en dus niet over naar de vol-
gende ronde. Wel hebben we steeds
uitstekend gescoord op hole 19; het
was erg gezellig! Daarom willen we
met hetzelfde team doorgaan in 2019.
Jan Cremers
 

Samenstelling Heren Senioren 1 :
Pieter Gerrits (captain), Wim van
Osch, Piet Knapen, Frans Osther,
Hein Fick, Geert Willems, Bert van
Dijck, invaller: Bert Hendriks
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clubkampioenschap matchplay
In het weekend van 9 en 10 juni waren
weer de clubkampioenschappen match-
play. Zoals langzaamaan gebruikelijk
waren de weersomstandigheden ide-
aal. De baan raakt met het vooruitzicht
van de Open Matchplaykampioen-
schappen van Nederland een week
later weer in goede conditie, alhoewel
de schimmelschade nog steeds niet
geheel is hersteld en de greens van
mindere kwaliteit blijken te zijn dan wij
in deze tijd van het jaar gewend zijn.
De deelname was met 8 dames en 16
heren redelijk. Bij de dames won Je-
anine Lommen in de halve finale met
3 en 2  van Riny van Sundert; Birgit
van Gasselt was juist te sterk voor Joki
de Vos met 2 en 1. In de finale won
Birgit met 5 en 4 van Jeanine, zodat
zij  weer na 3 jaar MP kampioen van
Geijsteren werd.

Bij de heren was Noa Janssen in de
halve finale ruim de baas over Hans
de Bie; Geert Willems versloeg Paul
Williams met 6 en 4. In de finale won
Noa met 5 en 4 van Geert. Noa is zo
langzaamaan een klasse apart in onze
club.

De prijzen werden uitgereikt door onze
clubsecretaris Guido van der Steen
met hulp van wedstrijdcommissielid
Hans de Bie.  Een van de finalisten

betrad het podium op zijn sokken; wat
moeten we daar nu van denken! Ge-
lukkig was de publieke belangstelling
iets groter dan vorig jaar. Al met al een
mooi weekend: een hoogtepunt in ons
jaarlijkse clubleven.
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40 jaar herenconvent
40 jaar HERENCONVENT
Dachten wij dat het probleem met de
getalsverhouding bij de jaarlijkse Bra-
bant-Limburg wedstrijd iets van de
laatste jaren was, dan hebben wij het
grondig mis. Ook wij hebben Limburg
diverse keren opgedeeld in Oost en
West van de Maas en in Groot Venray
en Limburg om maar enigszins in een
evenredige verhouding te komen met
het aantal Brabanders. Toen dat ook
niet meer ging hebben wij van de
Maas-Peel Trofee, zoals Brabant-Lim-
burg ondertussen was gaan heten,
een team wedstrijd gemaakt.
 
Uit de oude doos (gelezen in een uit-
gaven van 1991)
De senioren hebben hun eigen Bra-
bant-Limburg wedstrijd. Nu zijn er
onder de senioren twee maal zoveel
Limburgers dan Brabanders. Hoe dat
komt is nog niet onderzocht, maar het
feit ligt er. De senioren hebben dit
opgelost door de Limburgers te split-
sen in Limburgers en Venlonaren. Nu
zijn Venlonaren altijd al aparte Limbur-
gers geweest, dus zij konden zich er
gemakkelijk in schikken.
De Brabanders hebben dit gewonnen
en dat was te danken aan hun leider
Hans Hunink. Hij ontpopte zich name-
lijk als een bezielend leider, die zijn
mannen opzweepte tot voor hen onge-
kende hoogte. Hij had zoveel aan be-
zieling weggeven, dat hij voor zich zelf
niets over had en met de laagste score
binnen kwam. Dat weerhield hem er
niet van aan tafel toch het hoogste
woord te hebben. Hij was zelfs zo

Lid worden van het
Herenconvent

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

vereerd met zijn leiderschap, dat hij
een aparte prijsuitreiking had en was
daar speciaal voor naar het Ahrtal
gereisd met zijn vrouw. Flessen wijn
reikte hij uit en een ervan was voor mij,
vandaar dat ik hem in dit artikel de
hemel in prijs. Zogezegd na afloop was
er een diner, 10 gulden voor alle seni-
oren ter compensatie van alle hapjes,
die ze genist hebben.
Hier liet ook de captain van Limburg
Rinus Janssen zich horen, die bij de
carnavalsvereniging in Horst een cur-
sus “Spreken in het openbaar" gevolgd
heeft. Hij verloor ook hier van de wel-
bespraaktheid van een Hans Hunink
zoals hij met zijn team ook op de baan
verloren had.
Van de teamleider van Venlo, Nico
Lebesque, hoorden we niets meer, die
moest de nederlaag nog  verwerken
en bovendien praat hij niet met de
mond vol.
Ons oudste lid liet ook nu weer van zich
horen, zoals hij aan zijn stand van
oudste lid ook verplicht is. Moeizaam
kon hij zich uit de schaduw van Hans
losmaken om wat te zeggen. Hij moest
er zelf om lachen, dat niet alles meer
helder overkwam en dat was ook de
stemming aan tafel: veel gelachen,
maar het kwam niet allemaal meer
helder over.
Zolang Jan Schmitz niet kan komen in
verband met de ziekte van zijn vrouw
zal Pierre Franssen de dagelijkse lei-
ding in handen nemen. Hij heeft reeds
bewezen dit voortreffelijk te kunnen.
Nu deze wedstrijd zo goed geslaagd
was, was hij van plan een modeshow
te gaan organiseren op de club, niet
voor senioren, maar voor de dames.
Zo zie je maar weer, dat hij heel wat
meer kan dan balletjes van het ijs
halen.
Jo Lagerwei wist niet goed, uit Nijme-
gen komend, bij welke partij hij zich zou
aanmelden. Na wat wikken en wegen
sloot hij toch maar bij Limburg aan
onder de motivatie dat hij daar de
meeste klanten had zitten. Jo doet
namelijk met Sjaar Sijbers in naam-
bordjes. Die mooie bordjes, die u in de
club ziet hangen, zijn van die twee.
Gezamenlijk hangen zij die op en ge-
zamenlijk drinken ze na afloop een
afzakker. Zeer geprezen werd ook
Urbain Termote. Hij heeft ontdekt, dat
hij nog een hoop geneeskracht over

had en die heeft hij ter beschikking
gesteld van de senioren. Het betreft
hier alleen senioren, die pijn of onge-
mak hebben en die kunnen bij hem een
roze pil verkrijgen. Op slag verdwijnen
alle klachten. Het merkwaardige is, dat
er senioren zijn, die zelf die pil bij de
drogist zijn gaan halen, maar toen
werkte ze niet
 
PUTTERBEKER
Vrijdag 4 mei was de jaarlijkse “klas-
sieker” of te wel de strijd om de putter-
beker. Bij het  Herenconvent worden
in deze wedstrijd de slagen met de
putter dubbel geteld. De score komt als
volgt tot stand: totaal aantal slagen,
vermeerderd met het aantal puts en
verminderd met de playing handicap.
Het lijkt simpel, maar het bleek moei-
lijker dan het was. De wedstrijdleiding
moest weer vele kaarten corrigeren.
Maar uiteindelijk kwamen alle spelers
met een score op de uitslagenlijst.
Als je heel  goed speelt kun je net
onder 100 netto uitkomen. Het is daar-
om best opmerkelijk, dat het record
gemaakt in 2010 door Henny Klaver
op 95 netto staat. Ondanks het grote
aantal van 57 inschrijvingen is het
niemand gelukt om maar enigszins in
de buurt van dit record te komen.
Hoewel een score van 101 helemaal
niet echt slecht is, ga er maar aanstaan
je handicap spelen (netto) en tel daar
bij 29 puts op dan kom je op 101 en
dat is een zeer goede ronde. Proficiat
Paul.

De uitslag:
1e categorie: 1e en overall winnaar en
tevens houder van de wisselprijs, Paul
ten Brummelhuis, 2e met de zelfde
score maar iets minder op de 2e
negen, Jac. Arts, 3e Wim van Osch
met 104, 4e Jos Manders met 107 en
5e Max Huig met 108.
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40 jaar herenconvent
2e categorie: 1e Frans Smits 112, 2e
Jan van Staveren 113, 3e Jan Cremers
114, 4e Wil Dohmen 115 en 5e John
van Nissenroy 116.
 
STASSENTROFEE
Vrijdag 25 mei was het weer tijd voor
de Dames tegen de Heren oftewel de
strijd om de Stassentrofee. Gelukkig
lag het aantal inschrijvingen flink hoger
dan vorig jaar, het aantal dames was
zelfs bijna verdubbeld. Zowel de
dames als de heren speelden van de
rode tees. Het was mooi golfweer. Na
afloop konden de prijzen op het terras
worden uitgereikt.
Na veel rekenwerk was de gemiddelde
Stableford score van de dames 29.7
en die van de heren 28.8, zodat even-

als vorig jaar de dames de wisselprijs
in ontvangst mochten nemen.
Uit nevenstaande grafiek blijkt dat van
de laatste 8 jaar het aantal overwinnin-
gen van de dames en heren in even-
wicht is, ieder heeft 4 keer gewonnen.
Buiten de gebruikelijke prijzen, ballen
voor de eerste vijf bij zowel de dames
als heren, waren er nog extra prijzen
voor de beste dame en runner up.
De beste dame was dit jaar Gerda de
Beijer met 35 Stableford punten, de
runner up was met 34 Leontine Buy-

tendijk, ook 34 punten maar een iets
mindere 2e negen.

businessclub
Beste golfvrienden,
 
Het golfseizoen 2018 is ook voor de
Businessclub weer volop aan de gang.
Er hebben inmiddels twee succesvolle
Businessclubdagen plaatsgevonden.
Onze eerstvolgende golfdag zal zijn op
de Noordwijkse golfclub. Eveneens
een prachtige golfbaan, welke onder-
deel is van de ‘Oude Negen’ (www.
oudenegen.nl). De negen golfbanen
die we in het vizier hebben om de ko-
mende jaren te bezoeken.
De eerste gezamenlijke activiteit dit
jaar betrof een bedrijfsbezoek bij on-
dergetekende. Bedrijfsbezoeken bij
eigen leden zullen vaker op onze
agenda komen te staan, zodat de Bu-
sinessclub meer is dan alleen golf.
Ook dit jaar hebben we weer een
aantal nieuwe Businessclubleden
kunnen verwelkomen. De nieuwe
leden zijn; Harry Brok eigenaar van
Brok Financieel Maatwerk, Martijn van

Gemert directeur bij van Gemert Instal-
latiegroep BV, Norbert van Haren ei-
genaar van Ford van Haren en Onno
in ’t Veld eigenaar van AuditVisory BV.
Allemaal van harte welkom!
De Businessclub is dit jaar weer ge-
start met een hernieuwde eigen Busi-
nessclub App. In samenwerking met
Bundeling BV maakt de Businessclub
nu gebruikt van een zeer overzichtelij-
ke App. met daarin alle gewenste in-
formatie. Een zeer handige en ge-
bruiksvriendelijke App., die wellicht
ook toepasbaar kan zijn voor de hele
vereniging in de toekomst?
 
Tot slot kan ik nog met trots mededelen
dat de Businessclub ook dit jaar weer
een bijdrage heeft geleverd aan de
golfclub. Na voorgaande jaren sub-
stantieel te hebben bijgedragen aan de
hernieuwde website, heeft de Busi-
nessclub het nu mogelijk gemaakt voor
de golfclub om op het dak van de Dri-

ving Range lampen te plaatsen. Deze
lampen schijnen maar liefst 200 meter
ver, waardoor het nu mogelijk is om
ook bij schemer/donker ballen te slaan
vanaf de Driving Range.
 
Namens de Businessclub wens ik u
allen een fijne golfzomer toe!
 
Met golfgroet,
Marc Puyn - Voorzitter Commissie
Businessclub Geijsteren
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jammer, dat
…..jammer dat er zoveel clubjes
zijn…..
Dat zinnetje las ik in de laatste Blauwe
Steen in het interview met Jef Hage-
mans. Nou heb ik Jef altijd voor een
uitermate verstandig man gehouden,
maar toen ik dit gelezen had, moest ik
toch even slikken. De man is natuurlijk
al wat ouder geworden en 17 jaar lang
hetzelfde werk doen bij een clubblad
verengt je blik en bevordert het logisch
denken niet, maar zo’n uitspraak?
 
Wat is er nou mis met groepjes, club-
jes, gezelschapjes, partijtjes, ploegjes,
competitieteams of hoe ze ook heten
mogen? Ja, ze spelen op vaste dagen,
op vaste tijden, met vaste bezettingen
en vaste rituelen. Ze hebben hun
plaats in het clubhuis, de mannenclub
zit vaak in de fauteuiltjes, vrouwen-
groepjes zitten vaker aan een tafeltje
en weer andere ploegjes zie je eigenlijk
alleen maar op het terras. Nou en! Wat
is daar mis mee? Ze komen gelukkig
niet allemaal op dezelfde tijd, stel je
voor! Juist door hun vaste gewoontes

zorgen ze voor spreiding in de baan,
spreiding in het clubhuis, spreiding
over de dagen van de week en dus
voor een geregeld verenigingsleven.
 
Clubjes zijn als elftallen op de hockey-
club, als teams op de tennisclub, als
onderdeel dus van een groter geheel,
de vereniging. En daar kan het fout
gaan. Als ze zich aanmatigend gaan
gedragen, “hun vaste” afslagtijden
opeisen, mopperen als “hun vaste”
dag eens wordt ingenomen door een
verenigingsactiviteit of door een groep

greenfee spelers. Als ze gaan klagen
dat “hun vaste” tafeltje bezet is, kortom
als clubjes zich gaan gedragen als
klonten in de pap dan is het leed ge-
schied. Het is de taak van het bestuur
van een vereniging om zodanig in die
pap te roeren dat er geen klonten ont-
staan en op te treden waar het fout
dreigt te gaan.
Een golfvereniging zonder clubjes is
als los zand, er zit geen structuur in, er
leeft te weinig eigenheid. En nou denk
ik dat Jef Hagemans dat ook helemaal
niet zou willen, een vereniging zonder
clubjes. Vroeger was natuurlijk alles
beter, ja dat dacht je maar! Het was
anders, dat wel. En dat iedereen ieder-
een kende, ik weet niet wat daar nou
het voordeel van is?
Ik ben wel blij met de oproep van Jef
aan het einde van zijn interview om te
schrijven voor de Blauwe Steen, nou
bij deze dan Jef en ik zou er best een
goed gesprek met je over willen heb-
ben. Jij mag de wijn uit zoeken!
 
Theo Houba

wat zeggen de regels ?

Deze keer een quiz waar u eenvoudig
moet kiezen tussen “goed” of “fout".
De goede antwoorden en verklaringen
staan op één van de volgende pagi-
na’s.

1. De bal van uw tegenstander ligt net
buiten de green maar 10 meter dichter
bij de hole dan uw bal en op uw speel-
lijn. Uw tegenstander markeert zijn bal
geheel vrijwillig om uw chip naar de
green mogelijk te maken.
goed of fout

2. Uw medecompetitor slaat zijn bal het
bos in. De bal is verloren en hij dropt
een bal bij het punt waar de bal het bos
inging met een strafslag, en speelt
verder.
goed of fout

3. Uw tegenstander markeert haar bal
vlak bij de hole na 3 slagen. Als zij de
bal terug geplaatst heeft blaast een
plotselinge windvlaag de bal in de hole.
Zij schrijft een 3 op haar scorekaart.
goed of fout

4. Uw tegenstander gebruikt een
kroonkurk als marker.
goed of fout

5. Uw medecompetitor slaat zijn bal in
een waterhindernis. In plaats van de
bal te spelen neemt hij een strafslag
en dropt de bal goed, maar deze rolt
een bunker in. Hij speelt zijn bal ver-
volgens vanuit de bunker.
goed of fout

6. Uw tegenstander’s bal ligt onder wat
bladeren, maar bij het adresseren kan
hij de bal niet zien en bladeren verwij-
deren zal ook niet lukken zonder de bal
te bewegen. Hij claimt dat hij daarom
een vrije drop krijgt, omdat hij het recht
heeft de bal te kunnen zien om hem te
kunnen slaan. Hij dropt de bal en doet
zijn volgende slag.
goed of fout

7. Nadat u met uw laatste put heeft
uitgeholed, geeft u uw tegenstander
haar 30 centimeter putje voor PAR om
de hole daarmee te halveren. Zij put

de bal alsnog.
goed of fout

8. De bal van uw medecompetitor ligt
op de green. Hij wil de bal schoonma-
ken en markeert de bal met zijn pet. Hij
pakt de bal op en maakt hem schoon.
goed offout

9. U gaat uw bal putten voor een bogey
op een PAR 4 en u vraagt uw tegen-
stander hoeveel slagen zij heeft. Zij
zegt “vijf” en wacht tot u geput heeft en
zegt dan “nee, ik bedoelde vier” en dat
was ook wel juist.
goed of fout

10. Uw tegenstander heeft een on-
speelbare ligging vlak bij de green. Zij
doet haar wedge terug in de tas en pakt
haar driver om de 2 clublengtes te
bepalen.
goed of fout
 
Antwoorden en verklarende tekst op
pagina 25 zoals steeds alles verzorgd
door Fred van Kampen.

15



voor de jeugd
Openingswedstrijd 2018             
Zondag 11 maart stond de openings-
wedstrijd van 2018 voor de jeugd ge-
pland. De bedoeling was om hier een
stableford wedstrijd van te maken,
waarbij de jeugdleden ook de handi-
caps konden verbeteren. Helaas dacht
moeder natuur hier anders over…
Begin maart vroor het stevig, waardoor
de bodem steenhard was. Ondanks
dat de temperaturen een week lang
rond en soms zelfs boven de +10 gra-
den celsius lagen, was de baan nog
niet toe aan zomergreens, laat staan
om als qualifying gespeeld te worden.
Het originele plan verdween in de
prullenmand en de jeugdleden hebben
in meerdere wedstrijdvormen 9 holes
gelopen. De flights speelden Texas
scramble, matchplay of strokeplay,
maar uiteindelijk heeft iedereen lekker
gespeeld.

Voor de jongste golftalenten zijn 9
holes nog net iets te veel en daarom
gingen zij de strijd aan op de oefen-
driehoek. Hier werd een spannende
Texas Scramble gespeeld, waarbij
zelfs de meelopende vaders soms de
tel kwijt leken te zijn… Na 6 holes zat
voor deze kanjers de wedstrijd erop en
werden zij in het clubhuis door Olga en
haar team verwend op drinken en
heerlijke cakejes.

Om alle jeugdleden aan te moedigen
nog meer te oefenen, had Davey voor
iedereen een zak met ballen geregeld.
Sommige (gebruikte) ballen waren nog
vies, maar daar wisten onze jongste
talenten wel raad mee. De ballenwas-
automaat op hole 1 draaide over-
uren….

 
De tien leukste golfer – caddie uit-
spraken:
10. Golfer: “Ik denk dat ik mezelf ver-
drink in de waterhindernis.”
Caddie: “Denk je dat je zolang je hoofd
omlaag kan houden?”
9.  Golfer: “Ik zou hemel en aarde be-
wegen om op deze baan onder de 90
te blijven.”
Caddy: “Probeer de hemel, het groot-
ste deel van de aarde heb je al ver-
plaatst.”
8. Golfer: “Denk je dat mijn spel is
verbeterd?”
Caddy: “Ja, meneer, u mist de bal nu
van veel dichterbij”
7. Golfer: “Denk je dat ik daar kan
komen met een  ijzer 5?”
Caddy: “Uiteindelijk…”
6. Golfer: “Jij moet wel de ergste cad-
die ter wereld zijn!”
Caddy: “Ik denk het niet meneer, dat
zou te toevallig zijn….”
5. Golfer: “Alsjeblieft, hou eens op met
op je horloge te kijken, ik raak afge-
leid..”
Caddy: “Het is geen horloge, het is een
kompas..”
4. Golfer: “Hoe vind je mijn spel?"‘
Caddy: “Heel goed meneer, maar
persoonlijk geef ik de voorkeur aan
golf”
3. Golfer: “Denk je dat het een zonde
om te spelen op zondag?”
Caddy: “De manier waarop jij speelt, is
het een zonde op elke dag.”
2. Golfer: “. Dit is de slechtste baan die
ik ooit heb gespeeld”
Caddy: “Dit is niet de golfbaan, die
verlieten we een uur geleden.. ‘
1. Golfer: “Dat kan mijn bal niet zijn,
deze is te oud,”
Caddy: “Het is al een hele tijd geleden
dat we hebben afgeslagen, meneer.”

Competitie 2018
Ook dit jaar heeft Geijsteren een
jeugdteam in de golfcompetitie. Alleen
mogen onze talenten deze competitie

richting het midden van het land. Na
de teamindeling trok de Sallandsche
zijn jeugdteam terug uit de competitie,
waardoor er maar vier teams overblij-
ven. Helaas een wedstrijd, voor velen
op een nieuwe baan, minder te spelen.
Echter hierdoor degradeert geen van
de overgebleven teams. “Elk nadeel
heb zijn voordeel” zou een bekende
amateur golfer gezegd hebben.
Op 3 juni  is het jeugdteam begonnen
aan de competitie. De eerste ronde
vond plaats op de Rosendaelsche, een
van de oudste banen van Nederland.
Door het wegvallen van de Salland-
sche speelde ons jeugdteam vandaag 
vriendschappelijk tegen Anderstein.
Het was een spannende wedstrijd met
de nodige discussies over het aantal
slagen, maar uiteindelijk heeft Ander-
stein gewonnen.
Na de vriendschappelijke wedstrijd
was 10 juni Scherpenbergh zowel de
gastheer als tegenstander. Geijsteren
moest op het laatste moment de cap-
tain in verband met een blessure wis-
selen. Vol zelfvertrouwen ging het
jeugdteam de baan in, maar al gauw
bleek Scherpenbergh vandaag een
maatje te groot. Geijsteren moest zijn
meerdere erkennen.
Zondag 17 juni volgde de derde ronde
op Anderstein, wederom tegen de
gastheer. Na de vriendschappelijke
nederlaag op de Rosendaelsche wilde
ons jeugdteam wat rechtzetten. De
singles gingen redelijk gelijk op, maar
uiteindelijk ging Anderstein met de
punten aan de haal. De Greensomes
vormden een echte strijd tot de eagle
van Anderstein op hole 8. Helaas gin-
gen ook deze punten naar Anderstein.
Op 1 juli is Geijsteren de gastheer voor
de laatste ronde. Geijsteren slaat om
0900 uur af tegen de Rosendaelsche
en heeft het thuisvoordeel. Mochten
jullie de eindstand van ons jeugdteam
willen weten, kijk dan op de NGF
competitie site; poule J109.
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open nationale matchplay

Van 13 t/m 16 juni weer het Nationaal
Open Matchplay heren en heren seni-
oren op onze baan.  Open en niet al-
leen voor amateurs zoals de website
golf.nl meldde. Wat is dat toch, dat de
NGF zo slordig omgaat met de publi-
citeit van wedstrijden, waarin clubs
veel werk en energie steken. En dan
ook nog het Nederlands kampioen-
schap strokeplay voor super senioren
(> 65 jaar) op dezelfde datum in Hat-
tem! Over planning gesproken.
Een tweetal leden van onze club
speelden mee: Noa Janssen bij de
heren en Geert Willems bij de heren
senioren. Noa overleefde de voorron-
de, maar moest in de 1e ronde op de
19e hole zijn meerdere erkennen in
Richard Kind. Geert overleefde de 1e
ronde helaas niet.

In de halve finale heren won Mike
Toorop royaal van Bas Slungers; Mats
Markovits was te sterk voor Mark Rey-
nolds. Uiteindelijk was in de finale
Mike, spelend op de Noordwijkse,  de
winnaar. Op de 17e hole won hij van
Mats, spelend op the Dutch, met 3 &
1. Opmerkelijk dat beide spelers (nog)
amateur zijn.
Bij de heren senioren won in de finale
Ian Forrester van Sven Muts.  Zijn
naam zal vereeuwigd worden op de
uilenzuil op ons terras. Mooi om weer
topgolf op onze baan te zien, jammer
dat het een toernooi in de marge blijft.

De foto's spreken voor zich; hierboven
Noa in actie; Li onder Gerard met zijn
haringkar tijdens de Pro-am.
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variabel

De lentemix wedstrijd dames/heren
van 29-03-2018
Zoals ieder voorjaar houden de dames
van onze club een mix wedstrijd.
Veertien mannen en achtendertig
dames gingen deze keer van start in
26 teams en 13 flights met als spel-
vorm Greensome Chapman Stable-
ford.
Riny van Sundert had de speelsterkte
netjes verdeeld over de teams. De
weergoden waren ons redelijk goed
gezind en alleen bij de laatste holes
kregen we wat zegening van boven.
In onze flight vormden Rieky Cremers
en Barbara Reuwer een team en Wilke
Teunissen en Harry Geurts. In alle rust
hadden we een balletje ingeslagen,
alleen Rieky had een koude start bij de
afslag. Wilke en Harry kwamen goed
op dreef, vulden elkaar prima aan en

Laatste winterdamesdag
Op de laatste winter damesdag gingen
38 dames, gestoken in regenkleding,
de baan in.
De spelvorm was Texas Scramble en
Hermien, Martine en ik mochten star-
ten op hole 3.

Even wennen aan elkaar maar door de
goede aanwijzingen van Hermien liep
het op rolletjes.
Na verloop van tijd hield de regen op
en kwamen wij na 13 holes binnen met
een score van 36 stf.
Door de DACO werden wij verwend
met een heerlijk hapje en drankje
Deze middag hebben we afscheid
genomen van Mieke en Spoek met een
lied en cadeaus, ook hebben we Es-
ther en Lenie verwelkomd als nieuwe
commissie leden.
Hartelijk dank voor de organisatie en
gezellige middag. Ons team ging met
een mooie prijs naar huis.
Trudel (Brenninkmeijer)
 
 

scoorden volop. Het toilet op hole 11
vervulde goede diensten en met een
ontspannen gevoel werd de wedstrijd
voortgezet. Alles maakten we mee in
deze wedstrijd, emoties van yes, aan-
moedigingen, maar ook een vloek of
een grote, lange zucht. Op hole 14
kreeg Barbara het gevoel, dat Wilke en
Harry weleens kans zouden kunnen
maken om in de prijzen te vallen. Bei-
den dus op de foto, maar helaas is het
deze foto niet gelukt, Wilke was te klein
en Harry te groot.
We speelden de wedstrijd netjes uit en
Wilke en Harry eindigden met 40 sta-
bleford punten, ruim voldoende bleek
later voor de eindoverwinning. In het
clubhuis hadden we een gezellige
nazit en konden we op een mooie,
gezellige en sportieve wedstrijd terug-
kijken.
Riny bedankt voor de prima organisa-
tie en het gastvrije welkom van de
heren!  Tot volgend jaar en heren doe
zeker mee !
De flight van Rieky, Barbara, Wilke en
Harry. 
 

Verslag(je) dames vragen heren
Maandag 2e Pinksterdag was de tra-
ditionele wedstrijd "dames vragen he-
ren". Deze wedstrijd wordt elke 2 jaar
georganiseerd. Deze keer waren er
echter veel echtparen, een gemiste
kans dames! Lang hoefde ik niet te
zoeken naar een partner. Frans en ik
vormden een ideaal stel. Frans met zijn

mooie slagen, chip en putt, prachtig.
Met onze flight-genoten José en Hub
hebben we een gezellige middag
gehad. Na afloop hebben we nog lang
en gezellig nagepraat met een drankje
en een hapje.
Wedstrijdleiding, bedankt!
 
Mia (Lommen) en Frans (Ruhl)

Limburg golf trofee
De prachtige golfbaan van Crossmoor
in Weert zal in 2018 het strijdtoneel zijn
van deze mooie wedstrijd op zondag
7 oktober. 11 Limburgse clubs nemen
er aan deel.
Het bestuur heeft de organisatie van
deelname in handen gegeven van de
Technische Commissie, die deze uit-
daging met plezier aangaat. Piet Kna-
pen gaat samen met Davey van Mul-
ken en Geert Willems voor Geijsteren
aan de slag.
In juli wordt bepaald welke 6 spelers-
dames en heren- onze club gaan ver-
tegenwoordigen. Belangrijke criteria
hierbij zijn de  bereikte resultaten in de
gespeelde clubwedstrijden.
De Technische Commissie.
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Het ondertekenen van een 3-jarige
overeenkomst met Peter Frenken
(Mister Kools) als nieuwe sponsor voor
de scorekaarten met Marc Puyn na-
mens bestuur (PR/communicatie/
sponsoring).

Vlaggenwedstrijd
Op 27 april was  er weer de traditione-
le vlaggenwedstrijd op koningsdag.
Deze wedstrijd stond ook open voor
leden van golfclub Overloon, waarvan
ruimschoots gebruik gemaakt werd:
50 % van de deelnemers kwam van
Overloon!

Uitslag
categorie Oranje:
1. Geert-Jan Verstraaten
2. Henri Camps
3. Wim Hendriks

Categorie Rood-Wit-Blauw:
1. Harrie Oudenhoven
2. Marian Jeuken
3. Jos Pastors

Mooiste uitdossing: Henk Steeghs

Damescommissie
Op 22 maart werd afscheid genomen
van Mieke Vercauteren en Spoek
Verstraaten, die resp. 10 en 12 jaar lid
waren van de commissie. Als nieuwe
leden werden benoemd Lenie Hoog-
enboom en Esther Kouwenberg.

De complete Damescommissie met
vertrekkende en nieuwe leden: Truus
van Osch, Mia van ’t Reve, Joos Jans-
sen, Annelies Willems, Hanneke Neer-
voort, Lenie Hoogenboom, Mieke
Vercauteren, Annemie de Jongh,
Spoek Verstraaten, Riny van Sundert,
Esther Kouwenberg en Carla Vaessen

Winterfoursome competitie.
In november zijn 52 golfers, 26 teams
vol enthousiasme begonnen aan de
winterfoursome competitie, een nieu-
we wedstrijd, een ander format (dubbel
negen).
Ondanks de vele winterse omstandig-
heden van de afgelopen maanden en
een week later als gepland is de finale
van de winterfoursome competitie eind
maart gespeeld. Vaak was de planning
van wedstrijden moeilijk, regelmatig
was er uitstel nodig vanwege het slui-
ten van de baan en handy cars konden
niet of nauwelijks de baan in. Daar-
naast vereist het spelen op winter-
greens andere vaardigheden en wat
geluk, de finale is echter gespeeld op
zomer greens.
De finale was een volledige dames
aangelegenheid, Esther Kouwenberg/
Olga Ploegmakers tegen Lenie Hoog-
enboom/ Wilma van Iperen, op hole 16
in het voordeel van Lenie en Wilma.
De prijs uitreiking voor de winterfour-
somes vond plaats tijdens de clubkam-
pioenschappen matchplay. Zie foto
hieronder. Esther Kouwenberg ont-
brak helaas.
Rest mij alle golfers te bedanken voor
hun deelname; hopelijk wordt de
zomer Vaele Key even succesvol.
Names de WeCo,
Hans de Bie
 

Womenpower
Verslag van de winnaars
We trokken de stoute schoenen aan
en besloten met de winterfoursomes
mee te doen. Zou een goede voorbe-
reiding kunnen zijn op de competitie.
Leuk, ingedeeld in een poule met ver-
der alleen maar heren. We hebben vol
bewondering staan kijken hoe ver
sommige van hen kunnen slaan. Heer-
lijk dat die ballen nogal eens in het bos
belandden….
Hoe  meer mannen we tegen kwamen,
hoe relaxter we eigenlijk werden.
Davey kan hier nog aardig mee aan de

gang. Ik zou maar eens gaan adverte-
ren: “sla je graag rechte ballen, beste
heren? Kom naar Davey, die kan het
je leren”
Eenmaal door de poule – met eerlijk
gezegd wel een beetje geluk – kwa-
men we de eerste dames tegen.  En
als die ver sloegen gingen de ballen
recht over de fairway!
Oei, Yvonne slaat ballen als een vent.
Maar ja, we weten dat die Davey goed
kent. Olga staat ook haar mannetje, de
ballen vlogen hoog door het midden en
ook nog eens ver. Maar ondanks deze
supervrouwen met hun sterke spel,
hebben wij het uiteindelijk toch gered
en wonnen niet zij, maar wij wel. 
Heren, het was ons een waar genoe-
gen om tegen jullie te spelen. Jammer
dat geen van jullie in de finale kwam,
maar probeer het volgend jaar gewoon
weer. Dames van Geijsteren, wij kun-
nen deelname aan de winterfourso-
mes van harte aanbevelen. Want –
eerlijk is eerlijk – het is wel superleuk
om het op te nemen tegen de mannen.
WeCo en vooral Hans de Bie, bedankt
voor de organisatie.
Lenie Hoogenboom en Wilma van
Iperen
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interview met Ian

Regels ballenspiraal
► Per flight dient u een bal in de
spiraal te leggen.
► Pas als uw flight compleet aan-
wezig is bij de spiraal, mag u een
bal inleggen.
► Bij drukte hoeft u niet bij de spiraal
te blijven wachten. U dient wel 10
minuten voor uw afslag  aanwezig
te zijn bij de 1e tee.
► U mag pas afslaan als de flight
voor u op of in de directe nabijheid
van de green is.
► Indien u met toestemming van de
Caddiemaster of Marshal op een
andere hole dan hole 1 mag starten,
dient u uw bal uit de spiraal te halen.
Bij aankomst bij de 1e  tee hebt u
geen standing.

Onze nieuwe redacteur Barbara (Reu-
wer) heeft een hekel aan het opmaken
van ons blad; zij lijdt aan SOG (= Stu-
die Ontwijkend Gedrag); gelukkig is ze
wel goed in interviews. Deze keer is
Ian Turner het doelwit van haar jour-
nalistieke zoektocht!
 
Hoe gaat het met je?
Goed, behalve dat ik niks hoor. Ik heb
hier sinds kerst last van, alle antibiotica
en overige trucen geprobeerd, maar
het lijkt of ik net heb gezwommen. Dan
hoor je dat er water in je oor zit, letter-
lijk horen, en dat hoor ik nu ook.
 
Jakkie, wat naar. En je werkt toch
gewoon door….
Tja, ik kan moeilijk heel de dag thuis
gaan zitten, daar wordt het echt niet
beter van. Maar dit hoeft niet in de
Blauwe Steen, hoor!

 
Nee, dat snap ik, maak je geen zor-
gen. (Sorry Ian, ik heb een intro
nodig.)
Waarom ben je caddymaster
geworden?
Ik ben gek op golf. Ik speel al sinds mijn
15e en ben nu toevallig ook 15 jaar
caddymaster. Via Jerry Clarke ben ik
hier. Hij zei dat Frans hulp nodig had,
dat was in 2002. Ik mocht toen één
zaterdag en één zondag in de maand
hier komen werken.
 
Oh? Nou ja, leuk natuurlijk, maar
daar krijg je de boterham toch niet
mee belegd!
Nee, zeker niet. Ik werkte toen ook bij
Raedts in de bouw. Door mijn rug zat

ik op kantoor en regelde daar de cal-
culaties en de werkvoorbereiding.
 
En wat was het leukste? (Dacht dat
dit een retorische vraag zou zijn,
maar nee: )
Beiden. Ik vind de bouw ook nog
steeds leuk, maar toen Fred van Kam-
pen vroeg of ik 32 uur hier wilde werken
heb ik gekozen. Die 32 uur zijn 36 uur
geworden en ik wacht nu nog op het
moment dat dit 40 uur wordt. Haha!
Toch was het echt de goede beslissing
die ik heb gemaakt. Ik houd ontzettend
van sport en om dan in die sport je werk
te kunnen vinden is als een droom die
uitkomt. Kijk maar eens naar mij: ik heb
het mooiste kantoor van heel de we-
reld, midden in de natuur. Heb te
maken met mensen die ook met plezier
hun sport beoefenen en meestal heel
relaxed zijn. Ik vind het heerlijk om
mensen om me heen te hebben, het is
ook wel amusing van achter glas. Nee,
ik ben een gelukkig man.
 
Uhm, te maken met relaxte men-
sen?? Is dat zo? (Lijkt mij too good
to be true)
Nou ja, er ontstaat soms wel eens wat
discussie rondom de ballenspiraal. Het
zou handig zijn als mensen daar ook
echt gebruik van maken, dan is het ook
duidelijk. Laatst wandelde iemand
fluitend naar de afslag, want hij zag
geen bal in de spiraal. Wel veel volk,
maar die hadden het daar klaarblijke-
lijk gewoon gezellig met elkaar. Tja, dat
gaf wel wat discussie. Maar je ziet dat
er nu een duidelijke gebruiksaanwij-
zing bij de spiraal hangt, dus het zal nu
wel beter worden.
 
Uhm, gebruiksaanwijzing bij de
spiraal??
Ja, die hangt daar op mijn raam. Niet
gezien? Hij hangt er toch al een poos.
 
Uhm, kuch, nee, eerlijk gezegd niet.
Oh, dus jij gebruikt hem ook al niet.
Nou, ik denk dat we die gebruiks-
aanwijzing dan maar gauw in De
blauwe steen moeten publiceren.
(Dit vond hij een puik plan. Pfjoe,
daar kwam ik nog goed mee weg.)
 
Waaruit bestaat je werk?
Mijn voornaamste taak is te zorgen dat
op de baan alles goed verloopt en dat

de gasten warm ontvangen worden,
zich welkom voelen. De marshalls
vallen ook onder mij. Ik heb ze opge-
leid, handleiding geschreven. Het was
best veel werk, maar er staat nu een
fantastisch team! Ik zou niet zonder
hen kunnen. Hopelijk komt er nu op de
administratie ook nog wat hulp. Mogen
ook heren zijn. Voorheen viel het club-
huis ook nog onder mij, wat ik leuk vond
en ook praktisch gezien mijn bouwach-
tergrond bij Raedts. Dit valt nu onder
Eric Janssen, maar ik heb daar
Egolf4U voor in de plaats gekregen. Ik
vind dit heel handig, vooral met het oog
op de planning van de wedstrijden en
de gasten.
 
Hoezo dan?
Half december is de wedstrijdlijst klaar
en krijg ik ook al behoorlijk wat aanvra-
gen voor huur van de baan. Vooral
voor de grote partijen. Als ik dan op
zaterdag een grote groep kan aanne-
men, zet ik de maandbeker gewoon op
zondag. Eerlijk gezegd is vrijdag ook
een gewilde dag voor uitjes en partijen,
dat organiseer je niet op een woens-
dag. Helaas moet ik dan vaak nee
verkopen vanwege het Heren Con-
vent.
 
Oh? Wat jammer. Maar kunnen die
heren dan niet gewoon naar de
woensdag? Zij werken toch niet
meer?
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interview met Ian

Nou, dat is niet zo eenvoudig. Doe
maar je volgende vraag.
 
Wat vind je het leukste van je werk?
Het contact met de mensen. Gezellig
af en toe een praatje maken, kijken hoe
alles verloopt, leuk. Van Pieter van
Vollenhoven kreeg ik steeds letterlijk
schouderklopjes. Hij kwam hier graag,
had een keer een wedstrijd voor zijn
30 bewakers georganiseerd. Ik heb me
nog nooit zo veilig gevoeld!!
 
Vertel eens over jezelf. Je bent En-
gels volgens mij?
Goed geraden! Ik ben geboren in 1968
in Essex, ten noorden van London. Ik
kom uit een echt sportgezin. Golf,
rugby, voetbal. Mijn broer en neef zijn
profvoetballers. Door mijn rug kan ik
helaas niet meer rugbyen of voetbal-
len. Des te meer tijd voor golf, maar
het komt er steeds minder van. We zijn
nu verhuisd naar Nuenen. Voorheen
kon ik na mijn werk 9 holes lopen en
fietste ik naar huis. Als ik dat nu doe is
het eten op als ik thuis kom! Ik woon
nu al meer dan de helft van mijn leven
in Nederland, maar ik voel me nog
steeds Engels. Ik vind het al heel goed,
dat ik met de vlaggetjeswedstrijd in een
oranje shirt liep!

 
Wat vind je niet leuk aan je werk?
(Denk, denk, denk……) Niks. Er is niks
wat ik niet leuk vind.
 
Nou, dat kan je niet menen.
Nee, echt waar!
 
Nou, wat vind je dan het minst leuk?
Ok, het is best onhandig als ik ook op
de administratie moet zitten. Ik kan niet
op 2 plaatsen tegelijk zijn. Het liefst zit
ik op mijn eigen kantoor, want daar kan
ik de baan in de gaten houden.

Wat zou je graag willen?
Dat de mensen een foto insturen bij de
ledenlijst. Dat zou heel handig zijn voor
de marshalls en mij. Het is ooit voor-
gekomen, dat 4 keer aan dezelfde
persoon is gevraagd of hij wel lid was.
Pijnlijk…….
Dat de leden hun pitchfork gebruiken.
Het Herenconvent krijgt hier vaak de
schuld van, maar ik weet echt heel
zeker dat zij enorm gedisciplineerd
zijn. Nee, als iedereen het zo keurig
deed als zij, hadden we geen pro-
bleem.

Dat de ballenspiraal wordt gebruikt.
Dat de mensen toch wat meer ont-
spannen worden. Ze zijn hier voor de
lol. Het lijkt wel eens of ze zich al golf-
end alleen maar zorgen maken of het
sneller kan of ze doorgelaten moeten
worden en waar ‘een gat’ zit. In een
wedstrijd mopperen ze dan dat er een
gat zit van wel 3 holes. Nou, ik kan je
verzekeren: ik rijd altijd tegen het ver-
keer in en het klopt echt zelden.
Dat de mensen pas starten als de flight

voor hen bijna bij de green van 1 is.
Dat de ouderwetse Nieuwe Leden Dag
weer terug komt. Vroeger zaten daar
dan alle commissies, het bestuur en
wij. Dan kon iedereen wat vertellen, de
leden werden meteen enthousiast. De
Nieuwe Leden Commissie is helaas
opgeheven. Het zou leuk zijn als nieu-
we leden nu alleen of in groepjes een
gesprekje met mij hebben. Dan kan ik
ze onder andere ook meteen de do’s
en don’ts vertellen. Nu lopen de mar-
shalls en ik steeds achter de feiten aan.
 
Je bent een bescheiden mens, maar
waar ben jij nou trots op in je leven?
Ik trots? Ik zou het niet weten.
 
Denk maar eens na…… zoals op je
zoon.
Ja, ik ben zeker trots op Ryan. Abso-
luut. Hij is 18 jaar, een fantastische
knul.
 
Precies en nou ga maar eens door.
(Gelukkig kwam zijn vrouw Caren
erbij, zij kon helpen)
Caren: Dat hij goed problemen kan
oplossen, desnoods door zelf flexibel
te zijn.
Ian: dat is toch gewoon mijn functie-
omschrijving? Niks bijzonders.
Nou, ik ben er eigenlijk wel trots op dat
ik in mijn professionele leven regelma-
tig van werk ben gewisseld en dat ik
dat toch steeds op een goede manier
heb gedaan.
 
Mooi zo. Tot slot: wat wil je de lezers
meegeven?
Een heel leuk en mooi golfseizoen, met
veel plezier en sportiviteit.
 
En als ze dan ook nog eens naar jou
en de marshalls zouden luisteren?
Haha, ja dan zou mijn geluk echt hele-
maal compleet zijn!!
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wat zeggen de regels ?

Antwoorden en verklarende tekst.

1. Fout:
De bal werd opgepakt zonder uw ver-
zoek daartoe (zie Regel 22-2). Hij had
Regel 22-1 kunnen toepassen (bal
helpt het spel van de tegenstander),
maar dat deed hij niet zoals uit de
context van de vraag blijkt. Dus een
strafslag en de bal terugplaatsen vol-
gens Regel 18-3b.

2. Fout:
Hij had met 1 strafslag moeten spelen
vanaf de plaats vanwaar hij de laatste
slag gemaakt had (Regel 20-5 en 27-1)

3. Goed:
Tenminste als het duidelijk is dat de
beweging van de bal niet door de
speler zelf is veroorzaakt (Regel 18-2)

4. Goed:
Een kroonkurk is prima zolang het niet

de speellijn of de balvlucht beïnvloed
en daar is geen sprake van als de
kroonkurk wordt weggenomen zonder
een indruk achter te laten voordat de
slag wordt gemaakt.

5. Fout:
Het is weliswaar toegestaan om de bal
te droppen in de bunker en hem vol-
gens Decision 26-1/2 van daaruit te
slaan, echter als de bal buiten die
bunker wordt gedropt, zoals hier het
geval, en de bal vervolgens in de bun-
ker rolt is er een andere regel van
toepassing, namelijk Regel 20-2c en
moet hij zonder straf opnieuw worden
gedropt.

6. Fout:
Hij heeft niet noodzakelijk het recht om
de bal te zien wanneer hij een slag
doet. (Regel 12-1)

7. Goed:

In matchplay is dit toegestaan. (Regel
7-2)

8. Goed:
De noot onder regel 20-1 zegt ‘ . . .
behoort te worden gemerkt door een
balmerker, een klein muntstuk of ander
soortgelijk voorwerp’. ‘Behoort’ is ech-
ter slechts een aanbeveling als best
practice. Merken met een pet wordt
derhalve niet aanbevolen, maar er
staat geen straf op!

9. Fout:
Zij mag geen verkeerde informatie
geven over de stand en verliest de hole
(Regel 9-2b(ii))

10. Goed:
In principe mag elke club gebruikt
worden om het gebied te bepalen
waarbinnen gedropt moet worden (met
uitzondering van een verlengde
putter!)

zomerfoursomes

In het weekend van 23 en 24 juni weer
de traditionele clubkampioenschap-
pen zomerfoursomes. De bezetting
was deze keer redelijk goed en veel
betere clubleden (in het golfspel al-
thans!)  hadden ingeschreven. De
zomerfoursomes worden zo steeds
meer erkend als een clubkampioen-
schap en dat is alleen maar goed te
noemen. Het was een spannend
weekend met wedstrijden, die beslist
werden in een play off. De finales:
bij de heren wonnen Barry Plooijer en
Rob van Heesch royaal met 7 en 6 van
Henk Steeghs en Charles van Elst, bij
de dames wisten Olga Ploegmakers
en Jeanine Lommen de overwinning
weg te slepen op Marina Lutam en
Riny van Sundert met 1 up.
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de baan

Na een moeizame start in het voorjaar,
vooral qua conditie van de greens,
hebben we de baan toch weer in een
goede staat gekregen. U zult begrij-
pen, dat het enige zorgen heeft gekost,
maar door de inzet van de greenkee-
pers en onze adviseur Olaf Bos mag
het resultaat toch weer gezien worden.
 
In verband met het verbod op chemi-
sche bestrijdingsmiddelen, dat hoogst-
waarschijnlijk per voorjaar 2020 van
kracht wordt, moet wij ons instellen op
een andere manier van werken, waar-
bij we ook nog te maken hebben met
veranderende weersomstandigheden,
meer extreme buien en hogere tempe-
raturen. Wij werken op de golfbaan in
Geijsteren al diverse jaren zonder
chemische bestrijdingsmiddelen, maar
hebben nu moeten constateren, dat
we nog niet alles in hand hebben.
 
Wat doen we en wat gaan we doen.
Om ziektes en schimmel te voorkomen
in het gras moeten op de eerste plaats
de groeiomstandigheden zo optimaal
mogelijk gemaakt worden. Hoe gezon-
der het gras hoe minder kans op ziek-
tes. De schimmelaantasting, die we
gehad hebben op de greens, kwam
zoals al eerder aangegeven door de
natte omstandigheden in augustus en
september 2017 en de hoge tempera-
turen (enkele dagen) in oktober, waar-
door een prima klimaat ontstond voor
de ontwikkeling van schimmels. Wij

constateerden, dat ondanks de niet
extreem grote hoeveelheden regen-
water in het najaar 2017 de greens
toch te nat bleven en in ieder geval na
een regenbui snel te nat waren om te
bespelen. Dit betekende, dat de green
het water uit de toplaag niet snel ge-
noeg afvoerde naar de ondergrond.
Met andere woorden de buffercapaci-
teit van de toplaag is niet voldoende.
 
Op de foto ziet u de opbouw van het
profiel van onze greens. De bovenste
10 cm is de zandige toplaag die regel-
matig bewerkt wordt en goed water-
doorlatend is. Daaronder ziet u de
originele bosgrond zoals die hier oor-
spronkelijk voorkomt. Aangezien deze
bosgrond minder goed doorlatend is,
hebben we maar een buffercapaciteit
van 10 cm. Het is dus zaak om de
ondergrond van de greens te bewer-
ken, waardoor ook deze goed doorla-
tend wordt. Normale bewerkingen
zoals wij die uitvoeren (vertidrainen en/
of schudfrezen) heeft hier te weinig en
een te kortdurend resultaat. Momen-
teel zijn we aan het zoeken naar een
bewerkingsmethode, die geschikt is
voor onze greens. Inmiddels hebben
we contact met Golfclub Havelte, die
dit probleem ook heeft. Zij hebben een
bewerking toegepast, die een goed
resultaat lijkt op te leveren. Eric en ik
gaan binnenkort in Havelte kijken. Het
is niet waarschijnlijk, dat we deze be-
werking dit jaar nog kunnen uitvoeren
op de greens, maar we zullen zeker in
2019 dit probleem moeten aanpakken.
Een en ander zal zeker leiden tot enige
overlast voor het bespelen van de
zomergreens, maar een goed resul-
taat zal dit snel doen vergeten.
 
Naast het mechanisch oplossen van
het cultuurtechnische probleem van de
greens zijn we ook samen met de
Golfclub Kleyburg bezig met proeven
te doen met biologische middelen ter
bestrijding van schimmels. Momenteel
testen we diverse doseringen en de
resultaten zijn ook hier bemoedigend.
Samen met onze adviseurs werken we
hard aan goede en duurzame oplos-
singen. Het blijft uiteraard een uitda-
ging, maar we hebben er vertrouwen
in. Dit wil niet zeggen dat een ziekte in
het gras nooit meer zal voorkomen,
maar u kunt er op vertrouwen, dat wij

er alles aan doen om deze problemen
zo veel als mogelijk te voorkomen.
 
Reeds twee jaar hebben we de geplan-
de winterwerkzaamheden zoals het
renoveren van bunkers en tees niet
kunnen uitvoeren. Enerzijds door de
weersomstandigheden op het mo-
ment, dat we deze werkzaamheden
gepland hadden en anderzijds (dit
voorjaar) door de storm, die roet in het
eten deed waaien, waardoor we al
onze aandacht op het opruimen van
hout moesten richten.
 
Het komende winterseizoen willen we
dit voorkomen door eerder (eind okto-
ber – begin november) te starten met
deze werkzaamheden. Het kan dus
voorkomen, dat u eerder last zult heb-
ben van onze acties, maar het wordt
in ieder geval hoog tijd dat enkele tees
gerenoveerd worden, omdat de vlak-
heid ernstig te wensen overlaat.
Wij zullen u tijdig informeren over de
planning.
 
Namens de baancommissie en de
greenkeepers wens ik u veel golfple-
zier deze zomer.
 
Raf Dittrich, baancommissaris

Deze foto maakten we bij toeval: op
aanwijzigingen van Eric, onze onvol-
prezen hoofdgreenkeeper, wordt hier
gewerkt aan de processierupsbestrij-
ding. Kennelijk met succes, want we
hebben hem niet gezien....of hebben
we niet goed gekeken?
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nieuws van het secretariaat

Overleden
 
In de afgelopen periode zijn Jan Ver-
cauteren en Henk van der Geest ons
ontvallen. Wij wensen Mieke, Liesje en
beide families veel sterkte om dit gemis
te dragen.

Even voorstellen......
 
Ik ben Antoinette Kok en woon in Me-
terik (gem.Horst), 48 jaar oud, samen-
wonend, geen kinderen. Mijn oplei-
ding: HAVO, Agrarische Hogeschool
met Agrarische Economie en Agra-
risch Recht (Ing.), Belastingconsulent
(Rbc).
Ik werk sinds ruim 1,5 jaar fulltime als
financial controller (maken van

maandcijfers, jaarcijfers, jaarlijkse be-
groting en analyseren van diverse
geld- en productstromen) bij een afzet-
coöperatie voor tuinbouwproducten.
Daarvoor ruim 17 jaar fulltime als aan-

komend relatiebeheerder bij een ac-
countantskantoor gewerkt. Tevens
diverse soorten financiële en economi-
sche werkervaring opgedaan bij stage-
s/afstudeeropdrachten en na afstude-
ren bij verschillende werkgevers.
 
Vrijwilligerswerk:
Penningmeester voor Ruitersport Wit-
tenhorst en Hippisch Festijn Limburg
(jaarlijkse cross/eventingwedstrijd op
Grandorse Horse Trials)
 
Hobby’s:
Paarden houden (3 paarden aan huis)
en paardensport, golfen (recreatief en
puur om spanning na een drukke
werkweek te laten afvloeien), wande-
len (met hond), genieten van de na-
tuur.
 

variabel

Broedende eenden links voor de brug
bij afslag 18.

Op 5 juni na de zomeravondcompetitie
een opstopping richting Venlo/Venray,
omdat de nieuwe fietsbrug bij Wans-
sum over de rotonde werd getranspor-
teerd! Vertraging: een dik half uur!
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Indien onbestelbaar retour: Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren

Hickory
25 augustus wordt er weer met Hickory
clubs gespeeld op Geijsteren. Leden
van Geijsteren zijn uiteraard zeer wel-
kom om mee te spelen. Iedereen krijgt
1.5 x zijn playing handicap (2 catego-
rieën) Speel mee want het is erg leuk
om het spel te ervaren zoals het vroe-
ger gespeeld werd; het zal je verrassen
hoe goed de hickoryclubs spelen. Voor
meer info kunt u terecht bij Davey.
Hickory stijlkleding is leuk, maar geen
verplichting.
Kosten: 
Een hickory golfset is te huur €30.-,
diner na afloop, inschrijfkosten & wel-
koms koffie €35.-. greenfee niet leden
€30.-
Met vriendelijke groet,
Davey van Mulken  +31653219181
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