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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
Nou, dat was me het zomertje wel! Een
aaneenschakeling van tropische dagen
zonder een druppel regen. De berege-
ningsinstallatie maakte overuren om
greens, tees en fairways te bewateren.
Met de greens en de tees lukte dat
aardig, de fairways hadden het moei-
lijker, vooral de hogere delen namen
geen water meer op, doordat het be-
regeningswater afstroomt en niet in de
grond trekt. Uiteindelijk werd afgezien
van verdere besproeiing van de fair-
ways! Ook de bomen hadden het
zwaar: midden in de zomer ontstond
er een herfstachtig beeld; nu maar
hopen, dat de planten en bomen het
overleven. Vanzelfsprekend treft u di-
verse foto’s van deze uitzonderlijke
situatie in ons blad aan.

Dat de dames blij waren met de regen
op hun speeldag, spreekt boekdelen.
Mariet Volleberg maakte er zelfs foto’s
van. Diverse wedstrijden moesten
worden uitgesteld of werden afgelast.
De Bertus van Mook beker komt nu in
oktober, dat is bij ons weten nog nooit
vertoond. Over Bertus gesproken: in
een der golfbladen een reportage van
een bezoek van Bertus aan het golf-
museum. Natuurlijk vind u hiervan een
afdruk.
 
Normaliter kunt u De blauwe steen
digitaal lezen via de website. Ook af-
gelopen uitgave werd hiervoor aange-
boden, maar er blijkt geen webmaster
meer te zijn. Een merkwaardige situa-
tie, dat onze website niet meer up to
date wordt gehouden! De commissie
automatisering blijkt ook verdwenen.
Ook bereikten ons signalen, dat het
bestuur niet reageert op mails van
leden. Wat is er allemaal aan de hand?
Wel hebt u van het bestuur een schrij-
ven gekregen over het privacy-beheer
van onze club. Wij gaan er vanuit, dat
we uw gegevens van de club mogen

gebruiken om ons blad inhoud te
geven en naar u te kunnen verzenden.
 
De verjaardag van de club werd weer
gevierd middels de dieswedstrijd, die
dit jaar een speciaal karakter had; er
werd een nieuwe routing van de holes
uitgeprobeerd. Gaat dit een definitief
karakter krijgen?
 
Onze speciale “interview-redacteur”
Barbara heeft weer erg haar best ge-
daan. Met het naderende vertrek van
Olga en André heeft ze de stoute
schoenen aangetrokken om dit echt-
paar te interviewen. Het zou zo maar
eens kunnen, dat ook Iris en Koen aan
de beurt komen! Maar daar houdt het
niet mee op: ze interviewde ook Manu-
el Ramirez, die als nieuw lid bij zijn
eerste ronde op de baan meteen een
hole in one sloeg op 15!
 
Begin september is de tijd voor de
clubkampioenschappen strokeplay.
Het is knap van de winnaars, dat zij zo
lang aan de top van onze club blijven
staan, maar wat zou het mooi zijn, als
we ook eens wat nieuwe, kansrijke
deelnemers mochten verwelkomen.
Dat zou het gebeuren toch heel wat
meer spanning geven.
De foto's van deze kampioenschap-
pen en ook die van de dies, werden
met veel dank onzerzijds verzorgd
door oud-redactrice Ineke Giebels.
Ineke kwam ook in het nieuws en op
TV tijdens de Dutch Open. Hierbij een
foto van haar met Joost Luiten.

 
Wat velen van u misschien niet weten
is, dat per 1 januari a.s. er veel golfre-
gels gaan veranderen, met name veel
praktische zaken in de baan. Deze
keer heeft Ruud Janssen, lid van ons
bestuur, daar een speciaal bericht aan
gewijd, dat door ons aan de hand van
de gegevens in golf.nl nog iets is aan-
gevuld. Wij raden aan deze nauwkeu-
rig door te nemen. U zult er dagelijks
mee te maken krijgen.
 

Het bestuur is van plan periodiek een
externe nieuwsbrief te gaan versturen
bestemd voor externe relaties en
mensen, die aantoonbaar interesse
hebben in golf en liefst ook in onze
club. Deze nieuwsbrief zal ook naar de
leden gaan, niet ter informatie, want de
inhoud is u genoegzaam bekend maar
met de intentie deze brief door te stu-
ren naar eigen vrienden en kennissen.
Op deze manier hoopt men snel een
behoorlijk aantal "abonnees" te krij-
gen. De redactie is hier zijdelings bij
betrokken om teksten te redigeren.
 
Henk van der Schaft schrijft in zijn altijd
enthousiaste bijdrage voor ons blad,
dat het in week 35 golfweek was.
Jammer genoeg blijft de golfweek een
flauw aftreksel van de activiteiten in het
verleden. We schreven daar al eerder
over, maar helaas de suggesties wor-
den niet opgepakt. Jammer, want met
meer wedstrijden, waaraan gasten
kunnen deelnemen, vergroot je je be-
kendheid en de kans op toename van
je ledental.
Een zijdelingse opmerking: een onzer
deed mee aan de handicartwedstrijd
op de Eindhovensche, die ook open
gesteld was voor gasten op uitnodiging
van een lid; de gastgreenfee doneerde
de club rechtstreeks aan de stichting
Handicart; kijk zo snijdt het mes van
twee kanten! Van Henk kregen we een
uitgebreid verslag van de vrienden-
dag. De vriendinnendag produceerde
een klein verslag en een camera vol
met foto's. Daar hadden we wel een
fotoboek van kunnen maken.
 
Tot slot toch nog wat over het weer. In
week 38 stonden de uitgestelde han-
dicartwedstrijd en de president putter
op het programma. De eerste vond
plaats onder stralende omstandighe-
den, de tweede werd afgeblazen van-
wege kou en regen. Het kan verkeren
en het blijft onvoorspelbaar.
 
Wij wensen u veel leesplezier.
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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
Beste leden,
 
Wat een geweldige zomer hebben we
gehad dit jaar en het mooie weer is nog
niet voorbij. Niet altijd fijn om te golfen
en zeker niet altijd goed voor de baan.
Op een gegeven moment na een lange
periode van droogte kun je de fairways
niet meer op het gewenste niveau
houden, omdat blijven bewateren ook
maatschappelijk niet verantwoord is.
We hebben van het waterschap nog
de mogelijkheid gekregen meer water
te gebruiken, maar het houdt ook een
keer op. De greens en tees hebben er
geweldig bij gelegen en inmiddels
kunnen we stellen, dat ook de fairways
er weer groen bij liggen.
 
We zijn nog druk in overleg met Koen
en Iris voor de aanstaande overgang.
Er moet nog veel gebeuren voor 1 ja-
nuari 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 een noodzakelijke verandering van
het interieur verantwoord is. We blijven
wel met leverancier Bavaria kijken
naar eventuele mogelijkheden tot een
beperkte aanpassing, en hopelijk dat
dit ook gaat lukken.
 
Voor het 3e jaar op rij hebben we weer
het proeflidmaatschap geïntroduceerd
om zo nieuwe leden aan onze club te
binden. Het € 250,00 proeflidmaat-
schap heeft inmiddels 38 nieuwe leden
naar Geijsteren gebracht, wat een
prachtig resultaat is. Ik hoop, dat deze
nieuwe leden hun weg gaan vinden
binnen onze mooie club en wens ze
dan ook veel golfplezier toe in de hoop
en verwachting, dat ze in 2019 ook lid
blijven!
 
Op zondag 2 september jl. hebben we
de 42e verjaardag van de club gevierd
tijdens de Diës. Een prachtige dag met
60 deelnemers, een waar feestje. Te-
meer omdat we deze wedstrijd in een
nieuwe baanrouting hebben gespeeld.
Enkele jaren geleden zijn er plannen
gemaakt om de route van de baan om
te leggen, waarbij de waterholes meer
geïntegreerd worden in het baanplan.
Verder in deze Blauwe Steen leest u
meer hierover.

Als je het mij vraagt dan vind ik het een
echte verbetering. Een mooie route
met een goede verdeling van de wa-
terholes over de baan, zeer verras-
send. Overigens mijn complimenten
voor Ian en de greenkeepers, die echt
mooi werk hebben geleverd om deze
tijdelijke aanpassing met paden etc. in
een korte tijd te realiseren.
Of iedereen het enthousiast ontvangt,
kan ik niet beoordelen. De meeste
geluiden na de wedstrijd waren zeer
positief, maar ongetwijfeld zal er ook
een kritische noot zijn. Of en wanneer
we dit realiseren is nog de vraag. Mijn
hoop is er op gericht deze verandering
toe te passen, maar wie ben ik?
 
Op zaterdag 8 en zondag 9 september
zijn de strokeplay clubkampioen-
schappen gespeeld voor heren en
dames. Tot verdiende winnaars zijn
Birgit van Gasselt bij de dames en
Noah Janssen bij de heren gekroond.
Het spelersveld was niet groot, maar
de strijd was er niet minder om. De
omstandigheden waren geweldig,
mooi weer en de baan lag er kampi-
oenschap waardig bij.
 
We zijn onlangs de onderhandelingen
gestart, samen met de Stichting en
Landgoed Geijsteren, voor de nieuwe
pachtprijs van de grond. Per 1 januari
2019 wordt de pachtprijs herzien zoals
contractueel vastgelegd. Ook zijn we
voorbereidingen aan het treffen voor

een nieuw pachtcontract wat op 1 ja-
nuari 2023 in moet gaan en dit voor
hopelijk weer een periode van 50 jaar.
De gesprekken tussen Vereniging,
Stichting en Landgoed Geijsteren ver-
lopen naar wens. Ik heb er alle vertrou-
wen in, dat we dit gezamenlijk tot een
goed resultaat gaan brengen voor alle
partijen. Zodra dit rond is, zal ik u hier
verder over berichten.
 
Met Davey, onze professional, hebben
we een nieuwe samenwerkingsover-
eenkomst gesloten voor de komende
5 jaar. Zowel club als Davey hebben
het goed naar hun zin en hieruit blijkt
ook, dat er een goede basis is om onze
samenwerking voor lange termijn te
continueren.
Naast het feit dat hij als teaching pro
werkzaam is, gaat hij ook de golfshop
nieuw elan in blazen.
In het gebouw bij de driving range gaat
hij een collectie van golfspullen pre-
senteren. Wij merken dat er behoefte
is aan met name kleine golfartikelen
als ballen, tees, handschoenen etc.
Daarnaast kan Davey ook maatwerk
leveren als het om golfsets en kleding
gaat. De nieuwe clubkleding die we
gepresenteerd hebben tijdens de ALV,
is ook hier verkrijgbaar.
 
Voor nu genoeg stof, iedereen een
mooi golf najaar gewenst.
 
Geert-Jan Verstraaten, voorzitter
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strokeplay clubkampioenschap
Op 8 en 9 september werden weer de
strokeplay clubkampioenschappen ver-
speeld. De dames speelden 18 holes
op zaterdag en zondag. In het totaal
waren er 8 deelneemsters, die hieron-
der staan geportretteerd.

De winnares was Birgit van Gasselt
met 159 strokes gevolgd door, hoe kan
het anders, Jeanine Lommen met 166
strokes. Derde werd Miriam Smeets
met 177 strokes.
Bij de heren, die op zaterdag 2x18
holes en op zondag 1x18 holes speel-
den, waren er 14 deelnemers va-
riërend van handicap 2,3 tot 18,2. Hier

was de winnaar, zoals al enige jaren,
natuurlijk Noa Janssen met 235 stro-
kes. Dat is bruto 78 slagen per ronde,

een fraai resultaat. Tweede werd good
old Geert Willems met 257 strokes en
derde Dolf Matulessy met 260 strokes.

In het eerste nummer van dit jaar stond
een interview met de vertrekkende
redacteur Jef Hagemans; in het twee-
de nummer reageerde Theo Houba
hierop onder de titel "Jammer, dat".
Jef Hagemans geeft hier nu een reac-
tie op. Hopelijk zijn de heren het er mee
eens om de discussie hierna te staken!
 
Waarde Theo,
De artikeltjes lagen al enige tijd te
wachten op mijn bureau, want jouw
reactie op dat interview roept om een
weerwoord. En als het niet een golfclub
betrof, had ik gezegd: schrééuwt.
Echter je schreeuwt niet op een golf-
club; op de baan ook niet, op één uit-
zondering na, maar dat weet jij ook wel,
zeker en vast.
Het kersverse redactielid, dat het arti-
kel verzorgde, had voor jou kennelijk
wat duidelijker, zeg maar eenduidig,
een en ander kunnen brengen. In elk
geval heb ik het niet  geformuleerd
zoals jij hebt geïnterpreteerd. Je hád
het anders, beter kunnen interprete-

ren, zeker omdat jij mij kennelijk rede-
lijk goed kent, als je een pietsie meer
aandacht had besteed aan het zinne-
tje, dat direct staat achter de zinsnede,
waar jij over gevallen bent, ook al staat
het er – laten we zeggen – enigszins
onhandig.
Want, beste Theo, wat ik echt spijtig
vind is het feit, dat jij je kennelijk niet
hebt gerealiseerd, dat "een club in de
club" naast de letterlijke betekenis ook
nog een figuurlijke kent.
En die laatste duiding vertoont aspec-
ten, die doen denken in de richting van
pathoplastie; een toestand die overi-
gens geheel niet van toepassing is op
jou.
Maar om het met je eigen woorden te
zeggen: dat "losse zand", dát is wat ik
jammer vind, behalve dan in de bun-
ker. En dat laatste is dus de andere
kant van de medaille oftewel de letter-
lijke betekenis!
 
In het bewuste interview staan wel wat
meer formuleringen, welke niet geheel

de werkelijkheid omvatten; ze versto-
ren echter de gang van zaken niet, zijn
als van weinig of geen importantie te
classificeren.
Maar nu ik toch aan de praat ben, wil
ik van de gelegenheid gebruik maken
om efkes nog één dingske recht te
zetten. Ik ben geen (wijn)kenner maar
liefhebber en er zijn liefhebbers, te
boek staande als kenners, die bewe-
ren, dar er überhaupt geen kenners
bestaan. Zo.
En dan wil ik het verder niet meer
hebben – jij kunt daar in het geheel
niets aan doen – over het wat minder
flatteuze konterfeitsel, welke de redac-
tie bij jouw artikeltje heeft geplaatst; in
mijn archiefje sta je er beter op: zoals
je bent, voor zover ik je ken natuurlijk
en ook aangenaam om tegen aan te
kijken (vanwege die innerlijke uitstra-
ling) bijvoorbeeld als we samen een
glas wijn drinken, want dat moet er wat
mij betreft wel van gaan komen.
Tot spoedig
Jef Hagemans                                   -

waarde Theo
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Eric Wijnhoven bij de Ryder Cup

Als u dit leest is de Ryder Cup waar-
schijnlijk al gespeeld. Onze hoofd-
greenkeeper  Eric Wijnhoven was er
bij. Hij was een van de greenkeepers,
die assisteerden bij de Ryder Cup in
Parijs. Dit interview stond ruim 1 week
voor de wedstrijd op de site van golf.
nl. Hij was vanaf 17 september al daar
 

Eric Wijnhoven is hoofdgreenkeeper
op G&CC Geijsteren in Limburg. Maar
sinds maandag is hij greenkeeper op
Le Golf National bij Parijs en hij blijft
daar nog heel wat dagen tot het einde
van de Ryder Cup (zondag 30 septem-
ber). Wijnhoven is een van de tiental-
len Europese greenkeepers, die de
vaste onderhoudsploeg van Le Golf
National een handje helpen. Omdat
het leuk is en omdat je er veel van leert,
zo begrijpen we na een gesprek met
Wijnhoven. 
Ben je al vaker hulpgreenkeeper
geweest bij grote toernooien?
'Ja. Ik heb twee keer het Schots Open
gedaan en één keer eerder de Ryder
Cup, in Wales. Ik ben ook greenkeeper
geweest bij het KLM Open, op The
Dutch en de Hilversumsche. Bij het
Frans Open op de baan, waar nu de
Ryder Cup wordt gespeeld, ben ik al
vier keer geweest.' 
Ben je 100 procent vrijwilliger of
word je betaald?
'We gaan als vrijwilliger op basis van
kost en inwoning. En we krijgen wat
mooie shirts en een regenpak.'

Wie zijn de andere Nederlandse
greenkeepers die helpen bij de
Ryder Cup?
'Ik ben er al sinds maandag, maar er
komen nog twee collega's: Freek Hen-
drickx van Bernardus en Rob Geurts
van De Hoge Kleij.' 
Wat voor werkzaamheden doe je?

'We doen in de aanloop naar de Ryder
Cup met z'n allen van alles en nog wat
om de baan zo perfect mogelijk te
krijgen. Maar ik ben nu ook al mede-
verantwoordelijk voor de course set-
up. Ik ben een van de greenkeepers,
die de greens maaien en ik zal dat ook
doen op de toernooidagen vrijdag 28
september tot en met zondag 30 sep-
tember.'
In het KLM Open hadden de greens
een snelheid van 12,5 op de stimp-
meter. Wat wordt de snelheid op de
dagen van de Ryder Cup?
'Dat weet ik wel, maar mag ik niet
zeggen! Dat wordt bepaald door de
Europese captain Thomas Björn en wij
mogen niks loslaten.' 
In het verleden, als Europa gastheer
was van de Ryder Cup, werden de
greens niet extreem snel gemaakt
(stimp 10,5 tot 11). Met als idee dat
de Europese spelers gewend zijn
aan relatief langzame greens en dat
de Amerikanen daar moeite mee
hebben. Dus de greens op Le Golf
National zullen minder snel zijn dan
op The Dutch?

'Daar kan ik wel ja op zeggen; de
greens op Le Golf National zullen tij-
dens de Ryder Cup minder snel zijn
dan de greens op het KLM Open.' 
Je kent Le Golf National goed van
het Frans Open. Is de baan volgende
week heel anders dan bij het jaar-
lijkse Open de France?
'De fairways en rough wijken nauwe-
lijks af van de condities in het Frans
Open. Naast de fairways heb je eerst
een baantje semirough en dan een
strook gemaaide rough. Die strook
gemaaide rough is iets breder dan in
de week van het Frans Open.
Maar de gemaaide rough is beregend
- heeft water gekregen in de zomer -
en is daardoor heel dik; daar wil je dus
liever niet in terecht komen! Naast de
gemaaide rough heb je een strook
ongemaaide rough en daar moet je
helemaal niet zijn. Voorbij de onge-
maaide rough is het vaak wel kort ge-
maaid zodat toeschouwers zich mak-
kelijk kunnen verplaatsen.' 
Op je Facebook-pagina staan foto's
van de tribunes en tenten op Le Golf
National. Is deze Ryder Cup te ver-
gelijken met die van 2010 in Wales?
'Het is allemaal nog veel mooier en
indrukwekkender dan in Wales. Bij de
eerste tee en de 15de en 18de green
is een gigantische tribune neergezet
voor meer dan 6.000 mensen. Die is
echt niet normaal!
In Wales stonden twee grote tenten bij
de 17de en 18de hole, hier op Le Golf
National staan wel vier of vijf grote
tenten in en rond de baan. Langs hole
7 is het helemaal volgebouwd, daar is
onder meer een groot promodorp. En
waar normaal gesproken de range is,
daar is nu een promodorp en een soort
arena voor de openings- en slotcere-
monie.'  
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herenconvent 40 jaar
JUBILEUMWEDSTRIJD HERENCO-
NVENT
Alweer 40 jaar geleden is het Senioren/
Herenconvent opgericht. 22 juni was
onze Jubileum wedstrijd met aanslui-
tend een barbecue.
De jaarlijkse pro-cup werd opgewaar-
deerd  tot jubileum wedstrijd. De
datum was uitgekozen door Davey. Hij
wilde rond de Matchplay Open spelen,
omdat de greens dan sneller waren en
het moeilijker voor ons zou zijn. Davey
en Bertus speelden in de ochtend, zij
kwamen van de baan met een score
van 1 boven de baan (1 birdy en 2
bogeys). Wij (60 leden van het Heren-
convent) starten om 13.00. Het was
redelijk golfweer, droog en niet te
warm. De baan lag er voortreffelijk bij. 
Nadat de kruitdampen waren opge-
trokken, bleek de hoogste score door
een betere 2e negen met +7  gemaakt
door Pieter Gerrits en Hein Fick.
De volledige uitslag is:
1e Pieter Gerrits en Hein Fick       + 7
2e Lambert Joosten en Fons van
Sundert  + 7
3e Dick Kroos en Hans Kok          + 6
Tijdens de prijsuitreiking werden niet
alleen de prijswinnaars gehuldigd,
maar ook een aantal jubilarissen.
Leden die 20 jaar of langer lid zijn van
Herenconvent werden in het zonnetje
gezet. Vanaf 1998 is er een complete
ledenlijst bijgehouden met introductie
data. Bij een aantal leden staat alleen
lid van voor 1997.
Er waren in totaal 9 jubilarissen, waar-

van er 4 aanwezig waren. Dit waren:
Rel van der Tocht, Bert Kurstjes, Sef
Lommen en Bertus van Mook.
De overige 5 leden zullen tijdens de
ALV op 5 oktober gehuldigd worden.
Na de prijsuitreiking gingen we aan de
barbecue. Jammer genoeg was het te
koud voor het terras, maar binnen was
het ook aangenaam.
De muziek werd verzorg door Ad
Haans, die zorgde voor een prettig
achtergrond geluid. John van Nissel-
roy zorgde tegen het einde nog voor
een vocale noot. Het zal me niet ver-
bazen als John volgend jaar in The

Voice Senior te zien zal zijn.
De barbecue was goed verzorgd. Be-
dankt Olga en brigade.
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herenconvent 40 jaar

VRIENDENDAG/GOLFWEEK
 
In week 35 was de Golfweek. De
vriendendag was dit keer op vrijdag 31
augustus. Net als de laatste twee edi-
ties werd deze wedstrijd door het He-
renconvent georganiseerd. De laatste
twee jaar waren er 80, respectievelijk
78 deelnemers. Dit jaar bleef het aan-
tal inschrijvingen wat achter. Er waren
64 deelnemers. Misschien speelde
mee, dat we in juni al de jubileum
wedstrijd met barbecue hadden
gehad. De meeste leden van Geijste-
ren hadden een vriend van “buiten”
uitgenodigd. Het weer was meer dan
redelijk. Het was wel opvallend, dat er
geen enkel niet-lid van het Herencon-
vent met een vriend van buiten had
ingeschreven, terwijl het toch duidelijk
een open wedstrijd is. De enkele niet-
leden van het Herenconvent speelden
met een lid van het Herenconvent. De
spelvorm was bijna hetzelfde als vorig
jaar, toen speelden we fourball stroke-
play, nu was het fourball Stableford.
Dit maakten voor de latere winnaars
Joost en Theo Jansen niets uit. Vorig
jaar wonnen zij de strokeplay editie
met 62 slagen netto, nu wonnen ze de
Stableford editie met 43 punten. Con-
stante spelers dus.
 
De uitslag:
1. Joost en Theo Jansen  43 pnt. 2.
Peter Basten en Theo Scholten 42 pnt.
3. Hans Kok en Toine van Heustern 41
pnt.  

De Neary (hole 15) was voor Paul ten
Brummelhuis, de Tweary (hole 2) ging
naar Henk Dresens, terwijl de Driary
(hole 10) werd gewonnen door Jac.
Arts.
Na afloop was het tijd voor de zeer
goed verzorgde barbecue, die we ons

goed lieten smaken. Het was nog lek-
ker weer, waardoor we ditmaal wel op
het terras konden eten.
 
ARENDSEN- DE WOLFFTROFEE
 
Vrijdag 27 juli was het tijd voor de NGF
wedstrijd voor mixed senior koppels.
Door de verwachte hitte was de wed-
strijd teruggebracht tot 13 holes. Er
waren ondanks de hitte toch nog 44
deelnemers, waarvan 13 mixed kop-
pels. Niet alle mixed koppels kwamen
in aanmerking voor uitzending naar de
landelijke finale. Men moest voldoen
aan de NGF handicap eisen, t.w.:
Exact handicap heren tussen de 8.0
en 30.0 en die van de dames tussen
de 10.0 en 30.0. De gezamenlijk  han-
dicap mocht niet hoger zijn dan 55.
Uiteindelijk kwamen er 7 koppels, op
basis van de handicap eisen, in aan-
merking voor uitzending naar de lan-
delijke finale.
 
De uitslag was als volgt: (13 holes)
1. Riny en Fons van Sundert  32 pnt.
2. Mien en Theo Pijpers 29 pnt. 3. Ellen
Scheuten en Geert Willems  28 pnt.

Ook vermeldingswaard zijn de scores
van de herenkoppels Joep Rutten en
Bertus van Mook met 31 punten en
Jac. en Joos Linskens met 29 punten.
Zij kregen uiteraard ook een prijs.
 
De landelijke finale wordt op zondag
14 oktober 2018 gespeeld op de Am-
sterdamse Golfclub. Riny en Fons van
Sundert zullen ons daar vertegen-
woordigen. Wij wensen hen veel suc-
ces.               
 
MOP TROFEE
 
De strijd om de MEGA OOR PUTTER

kan langzamerhand tot de klassiekers
gerekend worden. Er hadden 50 deel-
nemers ingeschreven.
 
De winnaar van vorig jaar Jac. Arts kon
deze wedstrijd voor de derde keer in
successie winnen en ging als vos van
start. Het was derhalve mogelijk dat hij
de MOP bij winst definitief  mocht
houden. Vrijdag 17 augustus met Joep
Rutten als marker sloeg hij om ca.
07.30 uur af. Het regende pijpenstelen.
De stokken konden nauwelijks droog
gehouden worden. Gelukkig voor Jac
en ons werd om ca. 09.00 droger. Dit
was ook te merken in de scores van
Jac. De eerste negen holes was Jac
voor ons, die droog speelden, nog te
verslaan, maar zijn revanche vond
plaats op de 2e negen holes, waar
bijna iedereen moeite had om in zijn
de buurt te komen. Uiteindelijk eindig-
de de helft van het veld in de plus.
 
De uitslag:
1e categorie: 1. Harry Geurts +8; 2.
Lambert Joosten +7; 3. Dolf Matulessy
+7              
2e categorie: 1. Henk van der Schaft
+4; 2. Sef Lommen +4; 3. Piet van der
Burgt +3                                      
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herenconvent 40 jaar
                                                         
(VIJF)STOKKENWEDSTRIJD
 
Op vrijdag 6 juli speelden wij weer de
stokkenwedstrijd, waarbij men naar
eigen keuze met vijf of minder stokken
mag spelen. Voor iedere stok minder
dan vijf krijg je drie bonus punten.
Echter de putter is een verplichte stok.
We speelden individueel Stableford. 
Er waren wederom enkele deelne-
mers, die het met drie of vier stokken
probeerden. Hierbij was de latere win-
naar Geert Willems die, evenals vorig
jaar, met 3 stokken speelde!
 
De volledige uitslag:
1e categorie: 1. Geert Willems 40 pnt.;
2. Paul ten Brummelhuis 35 pnt.; 3. Jos
Manders 34 pnt.  2e categorie: 1. Guus
Kitzen 39 pnt.; 2. Piet van der Burgt 34
pnt; 3. Sef Lommen 34 pnt. 
 
Henk van der Schaft,
secretaris/penningmeester van het
Herenconvent

Lid worden van het
Herenconvent

Het herenconvent organiseert na-
genoeg iedere vrijdag een wedstrijd.
Een groot deel hiervan zijn quali-
fying, maar ook gezelligheidswed-
strijden met wissellenden wedstrijd-
vormen. Het lidmaatschap staat
open voor alle heren leden van de
G&CC “Geijsteren” mits in bezit van
EGA handicap. Bent u geïnteres-
seerd of wilt u een keer sfeer proe-
ven, neem dan contact op met Henk
van der Schaft. Tel: 0624415205 of
per email: hvanderschaft@ziggo.nl

Tijdens de jubileumwedstrijd werd er
ook veel gesproken. Pieter Gerrits
sprak namens de winnaars en Bertus
van Mook namens de jubilarissen

hole in one

Eens in de zoveel tijd overkomt het wel
eens iemand: een hole in one slaan.
Maar hoevelen overkomt het als je net
lid bent geworden en je eerste rondje
loopt? Precies. Genoeg reden dus om
eens kennis te maken.
Dit bleek niet zo simpel, omdat Manu-
el voor zijn werk in de grafische indu-
strie veel in het buitenland is. Gelukkig
biedt de telefoon dan de oplossing.
 
“Een interview? Voor een hole in one?
Oh? Nou ja, lijkt je dat nou nodig?” 
Tuurlijk, daar zit toch een verhaal
in? Vertel eens wat over jezelf?
Okay dan, ik ben Manuel Ramirez, 55
jaar, in Spanje geboren, maar al 53 jaar
woonachtig in Venray. Getrouwd en 2
kinderen van 23 en 26 jaar.
Waarom ben je begonnen met
golf?  
Ja, dat kwam door Theo Pijpers. Hij
vond het leuk en wilde dat ik het ook
ging doen. Hij sleurde me dus af en toe
mee naar de Golfhorst, waar ik mijn
eerste stappen op de baan heb gezet.

Ik vond het best leuk, volgde daar wat
lesjes, maar ja, met mijn baan, vrouw
en kinderen was er dus niet echt heel
veel tijd hiervoor. Ik heb hcp 23,7. De
laatste tijd speelden we meer op So-
meren, maar dat is toch steeds weer
een eind weg. We hebben met de
vriendengroep de koppen bij elkaar
gestoken en zijn naar Geysteren ge-
komen. Een mooie baan en het is ei-
genlijk om de hoek.
Kijk eens aan, wat een verstandig
besluit. En wat vind je het leuke aan
golf?
Het is goed voor de ontspanning, de
stress vloeit weg. Ik heb ook voetbal
gespeeld en volley, maar dat zijn
teamsporten. Je bent afhankelijk van
anderen en golf doe je echt helemaal
zelf. Je kan niemand de schuld geven,
jij hebt het zelf gedaan. Hoewel mijn
maten als omgevingsfactor het natuur-
lijk wel leuk vinden om grappen uit te
halen op het goede moment! Haha.
Jaja ik snap al hoe dat gaat. En de
19e hole is zeker favoriet. Maar hoe

ging die hole in one nou?
Ach, het is zo jammer, ik heb het zelf
niet gezien! Ik sloeg af op 15, een
mooie klap, ging recht op de vlag af, ik
dacht: die is goed, pakte mijn tee en
draaide me al half om naar mijn kar.
De helft van ons clubje stond op de 16
af te slaan en zij begonnen me toch
een partij te schreeuwen!!! Zij hebben
het wel gezien en ik niet.
Nou ja, dat is inderdaad wel jammer.
Hoe ging de rest van je ronde?
Ach, dat kan je wel raden. Ik deed
natuurlijk alles wat God verbood. Op
hole 16 sloeg ik spontaan 2 ballen het
water in. Eerlijk gezegd stonden mijn
vrienden me toen wel te pesten, hoor.
Tja, ik kan me er alles bij voorstellen.
Maar wel goed gevierd zeker. Inder-
daad, geen details verder, haha!
Okay, dank je wel voor je verhaal.
Mijn laatste vraag is altijd: Heb je
nog een boodschap voor de lezers
van de Blauwe Steen?
Zeker wel: blijf altijd kijken naar je bal!!
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vriendinnendag

sponsorcommissie

De jongste commissie van dit moment
is de sponsorcommissie. Deze is
spontaan na de jongste ledenvergade-
ring ontstaan, toen de financiële nood-
klok werd geluid.
Twee ‘jonge’ dames hebben zich be-
reid verklaard de handschoen op te
nemen en deze niet geringe uitdaging
aan te gaan.
Het betreft hier Marina Lutam en Bar-
bara Reuwer. (Inderdaad, de laatste
ook bij u bekend als jongste redactielid
van uw populaire clubblad.)
De dames zijn reeds vol enthousiasme
begonnen en hebben vooralsnog hun
focus gericht op de holes.

Het is u vast opgevallen dat er vele
holes ter beschikking zijn, maar er is
ook ruimte voor de bewegwijzering, de
ballenwassers, de handdoekjes, de
puttinggreen, de gouden driehoek, de
pitch- en putting course en belettering
van de buggy’s. Gebruik uw creativi-
teit: een vervoersbedrijf voor de be-
wegwijzering, een reisburo voor de
buggy’s. “Wij wijzen u de weg” als
slogan.
Heeft u tips, laat het de dames weten.
Denk ook aan bedrijven die zij kunnen
benaderen.
De dames zijn fanatieke golfsters, dus
zij zijn ook bereid om tijdens een rond-

je met u te brainstormen.

U kunt hen als volgt bereiken:
-Marina Lutam: mlutam@just2m.nl tel
: 0621572570
-Barbara Reuwer : barbara@reuwer.nl
tel : 0654737909

Zij ‘rekenen’ op u !

Donderdag 30 Augustus Vriendinnen-
dag Golf & Countryclub Geijsteren.

Het was een stralende dag, dus het
weer was met ons.
Deze dag begon met een hartelijk
ontvangst onder genot van koffie en
vlaai.
We werden allen ingedeeld in een flight
en wij hadden een leuke flight met
gezellige dames.
Suzanne was mijn gastspeelster en
ook met haar speelde ik voor de 1e
keer, we vulden elkaar goed aan.
We behaalden dan ook een mooie 1e
plaats met een totaalscore van 44
punten.

Deze dag was in zijn totaliteit perfect
georganiseerd, dus een zeer geslaag-
de vriendinnendag 2018.
In 1 woord “ TOP”!!

Mien Pijpers & Suzanne Pijpers
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Boomwereld 

k w e k e r i j  &  b o o m v e r z o r g i n g 

 
 

De specialist in 
boomonderhoud 

 

Boomwereld  Geijsteren 
0478 692861  

www.boomwereld.nl 
e-mail:  info@boomwereld.nl 

Acaciastraat 17,  Venray | 0478-521000 | info@rocom.nl | www.rocom.nl
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voor de jeugd
Jeugduitwisseling
“De jeugd heeft de toekomst” moeten
de jeugdcommissies van de Peelse
Golf, de Golfhorst en Golf- & CC Geijs-
teren gedacht hebben. De afgelopen
maanden hebben de bovengenoemde
golfclubs hun golfbaan voor alle jeugd-
leden ter beschikking gesteld. De
jeugdcommissie van de betreffende
baan trad op als gastheer en verzorg-
de de gemengde flightindeling.

Met veel enthousiasme gingen de
jeugdleden de baan in en speelden 9
holes. Voor sommigen was het de
eerste keer dat zij op een vreemde
baan speelden. Deze avonden gingen
niet alleen om het golfspel, maar voor-
al om elkaar (beter) te leren kennen.
Na vele mooie ballen, leuke gesprek-
ken en veel gelach werd de avond af-
gesloten met een drankje en een
hapje.
Een mooi initiatief, dat hopelijk een
vervolg gaat krijgen. Tenslotte heeft de
jeugd de toekomst!
Met dank aan Pedro Janssen voor de
foto’s en het pionierschap

Ouder – kindwedstrijd
Zondag 16 september werd de tweede
editie van de ouder-kindwedstrijd ge-
organiseerd door de Jeugdcommissie.
De eerste editie van deze wedstrijd
werd door het team Joan en Elroy
Jansen gewonnen. Zoals het echte
kampioenen betaamd speelden Joan
en Elroy dit jaar om prolongatie van de
titel en de heuse wisselbeker. Naast
dit team was de opkomst hoog en
gingen 19 teams de baan in. De wed-
strijd vond plaats over de eerste 9
holes, waarbij er volgens (aangepaste)
greensome stableford regels gespeeld
werd. De handicaps van beide spelers
werd door het systeem omgezet in een
team playing handicap. De wedstrijd-
leiding besloot dat bijna iedereen van
de rode tee moest afslaan met uitzon-
dering van de allerjongste talenten.
Voor deze talenten was de oranje tee
de afslagplek. Daarnaast moest van
ieder teamlid ten minste 4 afslagen
gebruikt worden, waardoor tactiek een
belangrijke factor werd.
Bij een enkeling leidde het afslaan van
de rode tee tot hoofdbrekens, omdat
de baan er dan ineens “anders” uitziet.
Pak ik op deze hole nu wel of niet mijn
driver? Die bunker of boom ligt nu wel
ineens in mijn lijn. Kortom een leuke
uitdaging voor iedereen!
Na een korte speluitleg en groepsfoto,
snelden de teams zich naar de holes.
Na de bekende toeter vlogen de ballen
de holes op. Terwijl de zon steeds
feller ging schijnen, de temperatuur
langzaam steeg, bleken de jeugdleden
zeker niet voor hun ouders, grootou-
ders of leenouders onder te doen.
Sterker nog, vaak redde het jeugdlid

de hole en dus de punten. Naast de
strijd om de wisselbeker is deze wed-
strijd vooral bedoeld om lekker te gol-
fen en leuke gesprekken met de flight-
genoten te voeren. Aan de reacties te
horen zijn deze laatste twee doelstel-
lingen dik behaald.
Terwijl de horeca de teams van drinken
en bittergarnituur voorzag, was de
wedstrijdleiding druk bezig om de
stand te bepalen. Hierbij viel het op dat
er goede scores waren neergezet. De
scorekaarten lieten veel par’s en zelfs
een aantal birdies zien.
Uiteindelijk bleek er een team met kop
en schouders boven de rest uit te ste-
ken.
Het team van Isabelle en Joost Hans-
sen was met 26 stablefordpunten de
winnaar van de ouder-kindwedstrijd
2018. Onder applaus namen zij de
wisselbeker in ontvangst. Het is aan
Isabelle en Joost om de titel tijdens de
ouder-kindwedstrijd 2019 te komen
verdedigen en wie weet ook te prolon-
geren.
Namens de wedstrijdleiding wil ik alle
jeugdleden, (leen/groot)ouders en
horeca bedanken voor een geslaagde
tweede editie van de ouder-kindwed-
strijd.

15



1111111111111111111111111111111111111111111111

WORDT VRIEND
Het Nederlands Golfmuseum is gevestigd op Landgoed Bleijenbeek in Afferden, een landgoed met 
onder meer een golfbaan. Het bouwen van een museum kost veel geld. Wordt Vriend van het 
Nederlands Golfmuseum en help mee aan de verdere ontwikkeling van het boeiende reizen in de tijd. 
Kijk op onze website om te lezen hoe je Vriend kunt worden.

LANDGOED GOLFBAAN BLEIJENBEEK | AFFERDEN | WWW.GOLFMUSEUM.NL

Door: Ellen Klaasse-Derks

“Goh, vroeger was jij het die 
mijn tas droeg”

Het zijn de verhalen achter de 
objecten die het Nederlands 
Golf Museum tot leven brengen. 
Van mensen die over vroeger 
en nu kunnen vertellen. In deze 
a� evering is het woord aan de 
tweeënentachtigjarige Bertus van 
Mook, die het museum zijn laatst 
overgebleven beker schonk. De 
overige gaf hij weg. 

Bertus van Mook oogt energiek. Praat 
volop en speelt nog regelmatig een 
spelletje golf bij Golf & Country Club 
Geijsteren in Limburg, waar hij tot zijn 
pensioen als teachingpro werkte. In zijn 
jonge jaren werd hij maar liefst achtmaal 
Nederlands kampioen. Won vele bekers 
en medailles, maar hechtte daar zo 
weinig waarde aan dat hij de meeste 
weggaf. “De buurtkinderen mochten 
ermee in de zandbak spelen”, vertelt 
hij. De enige beker die hij nog in zijn 

bezit had, heeft hij zonder sentiment 
aan het Nederlands Golf Museum 
afgestaan. Gewonnen bij het Nationaal 
Open van 1969. 

Begonnen als caddie
Zijn succes kwam hem niet aangewaaid. 
Hij moest er hard voor werken. 
Sponsors waren er nog niet in die tijd. 
“Tegenwoordig worden ze allemaal 
op het paardje geholpen”, zegt 
hij enigszins cynisch. “Ik moest het 
combineren met een betaalde baan en 
werkte als greenkeeper bij Toxandria in 
Molenbeek bij Breda. Deed ik mee aan 
een wedstrijd bij die club, dan moest ik 
net zo goed eerst het gras maaien. Niet 
zoals tegenwoordig op een elektrische 
zitmaaier, maar lopend over de baan. 
Daarna snel douchen en spelen.” 
Hij herinnert zich nog de 1400 gulden 
en een lap stof die hij ooit won. 
Een normale prijs voor iemand die 
golfkampioen werd. 
Van Mook is klein van stuk, maar 
zijn prestaties waren groot. Dat hij 
niet naast zijn schoenen ging lopen 
en zichzelf bleef, heeft alles met 

zijn afkomst te maken. “Ik kwam uit 
een eenvoudig gezin. Mijn vader 
was fabrieksarbeider, mijn moeder 
huisvrouw. We hadden een lap grond, 
een boomgaard, een moestuin en wat 
vee en waren deels zelfvoorzienend, 
zoals de meeste dorpsbewoners. Alle 
kinderen moesten meehelpen. Ik had 
het geluk dat ons huis aan de golfbaan 
grensde, waar ik allerlei bijbaantjes had. 
Werd ik ingezet als caddie dan zeulde 
ik menigmaal de tassen van een hele 
� ight mee.” 

Golfkakker
Als het maar even kon, stond hij zelf op 
de baan. Een privilege voor degenen 
die er werkten. En hij bleek er ook nog 
eens gevoel voor te hebben, werd 
steeds beter, mocht aan wedstrijden 
meedoen en kwam in het topsegment 
terecht. Moest hij soms tegen golfers 
spelen voor wie hij ooit caddie was. 
“Goh, vroeger was jij het die mij 
tas droeg”, doet hij hen met een 
geaffecteerd stemgeluid na.
Zelfs toen hij tot de top van de 
Nederlandse golfers behoorde moest 
hij erbij blijven werken. “Werd ik naar 
een internationaal kampioenschap 
gestuurd, zonder ook maar enige 
ondersteuning. Onmogelijk om de 
wereldtop zo te kunnen verslaan. 
Andere landen hadden spelers die veel 
beter waren voorbereid.”
Ook in zijn werk was hij gedreven. 
Hij wilde verder komen dan 
greenkeeper en volgde een opleiding 
tot teachingpro, waarvoor hij onder 
andere Engels moest leren. Een 

behoorlijke opgave voor iemand met 
weinig opleiding. Na het behalen 
van dat diploma vond hij een baan 
bij Golf & Country Club Geijsteren 
in Limburg. Samen met het gezin 
dat hij inmiddels had, vestigde hij 
zich in het nabijgelegen Wanssum. 
Een agrarisch dorp. En daar werd de 
eens zo eenvoudige jongen ineens 
als golfkakker bestempeld. “Mijn 
kinderen golfden ook en werden ermee 
gepest. Het was een heel andere tijd. 
Golfen werd als een elitesport gezien.” 
Tegenwoordig zal niemand Bertus van 
Mook het etiket kakker opplakken. Een 
eenvoudig man met het hart op de 
tong die geweldig kon golfen.  
www.golfmuseum.nl

HET NEDERLANDS GOLF MUSEUM NEEMT U MEE 
IN DE GESCHIEDENIS VAN EEN STOKOUDE SPORT

Bertus van Mook voor ''The Wall 
of Fame '',in het Nederlands 
Golfmuseum.

Bertus van Mook met de aan 
het Nederlands Golfmuseum 
geschonken beker.

van Mook, klein van stuk en 
groot in zijn prestaties.
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42e dies natalis
Op zondag 2 september vierde onze
golfclub zijn 42e verjaardag.
Een nieuwtje!
De Dies-wedstrijd werd volgens een
speciale routing gelopen daarvoor
moesten nieuwe paden worden aan-
gelegd. Dit ziet u  op de bijgaande
plattegrond.
Je zou zeggen dit moeten ze vaker
doen dan lijkt het net of je op een an-
dere baan speelt.
De Weco, Ian en de greenkeepers
hebben daar heel veel energie in ge-
stopt. Wat een werk maar wat een
succes. De 60 golfers speelden in de
zon op een "andere baan!"
Wat een geslaagde 42e Dies!
 

Winnaars
Categorie I:
1. Henk Steeghs, 41 pts
2. Dolf Matulessy, 38 pts
3. Jeanine Lommen, 36 pts
 
Categorie II:
1. Marian Jeuken, 39 pts
2. Loredana Brutaru, 35 pts
3. Martin Frenken 32 pts (betere score
op de laatste 6)
4. Mireille Janssen, 32 pts
 
Categorie III:
1. Frans Smits, 42 pts
2. Mien Pijpers, 36 pts
3. Thea Joosten 31 pts
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Hoe gaat het met jullie ?
Olga: Oh, ehm, tja, ehm, wel goed
eigenlijk, ja, goed. Aan het afbouwen
nu. En lukt dat? Hoe doe je dat? Nou
gewoon als het rustig is, of het loopt
goed, dan gaan we tegenwoordig naar
huis. We kunnen het dan ook echt
overlaten aan de meisjes en Koen. We
moeten toch ook gaan luisteren naar
ons lichaam. Nou ja, dat klinkt toch
echt wel heel oud zo. Hoe oud ben
je nou precies? We zijn allebei 67,
allebei in februari jarig.
Goh,dat is toevallig! En jij André,
hoe gaat het met jou? Ja, ook zo. Bij
mij is gelukkig alles weer zoals vroe-
ger. Ik mag nu gelukkig  weer auto
rijden. Heerlijk. Het is trouwens precies
1 jaar geleden. Morgen is het vriendin-
nendag, toen ging bij mij opeens het
licht uit. Maar mijn oog heb ik tot ieders
verbazing altijd minder erg gevonden
dan mijn rug. Waar ik trouwens nu echt
nog steeds last van heb en waarschijn-
lijk ook niet meer van af zal komen.
Maar ja, dat is dan maar zo. En verder
inderdaad afbouwen hè. Dat is fijn, we
worden toch wat ouder.
 
Jullie houden straks op, wat zijn
jullie plannen?
Olga: nou, lekker af en toe gaan gol-
fen. Huh?? Jij?? Golfen?? Jazeker! 
Doe niet zo verbaasd! Ik kan echt wel
golfen, hoor! Oh, uhm, sorry! Ik heb
jou namelijk in al die tijd hier, pre-
cies 1x een bal zien slaan. En dat
was de aftrap van de vrijdagavond
competitie met de jeugd.
André: nou pas maar op hoor. Als
Olga meedoet met de longest drive,
maakt ze echt nog wel een redelijke
kans. Ze geeft hem dan een on-
gelóóflijke poeier. Ze heeft ook geen
enkele moeite met de waterholes.
Goh,wat leuk! En wat zijn jullie nog
meer van plan?
Olga: Fietsen, wel met ondersteuning
hoor en het moet goed weer zijn, haha.
Maar dat lijkt ons leuk, hebben  we
nooit gedaan en Nederland is hartstik-
ke mooi. Verder natuurlijk meer tijd aan
de kleinkinderen besteden, heerlijk. Al
gaan we niet vast oppassen, nee hoor,
echt niet. En ja, meer op vakantie. Oh,
leuk! Wat staat er op het lijstje? 
Lijstje? Niks bijzonders, Italië, Frank-
rijk, die verre reizen hoeven we niet. 
Huh, serieus? Werd je dan ook niet

interview met olga en andre
enthousiast van al die verhalen van
de leden? De kriebels, daar wil ik
ook naar toe? Oh nee, echt niet! Die
verhalen doen ons niks. Leuk voor hen,
maar wij houden het liever klein. Ge-
woon een paar dagen ergens heen.
We zijn net terug van een week Cad-
zand in een leuk huis. Iedereen mocht
komen. Hartstikke gezellig, de klein-
kinderen vragen nu al: “Oma, gaan we
volgend jaar 2 weken naar zee?” Dat
is toch fijner dan zo’n verre reis? Maar
nu vergeet ik Engeland bijna, dat is
toch wel favoriet. Heerlijk ‘schuupen’!

 
Hoe kwamen jullie in dit vak
terecht?
Olga: Tja, ik heb het natuurlijk met de
paplepel binnen gekregen. Maar ik ben
begonnen in de ziekenzorg! Via mijn
ex-man kwam ik in de horeca. Den
Drossaard in Valkenswaard, met jou
en Hans als klant!  Wij woonden daar-
boven. Maar goed, wat kwam na den
Drossaard?  Daarop via Achel naar
de Eindhovensche golf, waar we toen
uit elkaar zijn gegaan. Buiten dat, heb
ik daar 5 jaar met plezier gewerkt en
gewoond. Ze kennen me er nog en
zeggen dat ze me nog steeds terug
willen. Het is er helemaal geen kouwe
kak wat iedereen denkt, nee hoor.
Maar vandaag de dag lijkt heel de
mentaliteit veranderd, de mensen
worden botter. Wij kunnen daar steeds
minder goed tegen. Zal ook de leeftijd
zijn. Maar wat bedoel je dan? Nou ja,
soms komen mensen langs en roepen
letterlijk naar ons: “2 koffie!”  En dan
ken je André, die zegt dan: “Goede-
morgen, had u 2 koffie gewenst?” Je
bent toch op een club? Het is toch geen
groot onpersoonlijk station of zo? Een
beetje respect vinden we wel prettig.
(Hmm, ja, ik snap wat ze bedoelt… )

En jij André, hoe zit het met jouw
horeca-bloed?
Haha, nou dat is langzaamaan via het
infuus naar binnen gesijpeld. Ik heb
een kok/kelner opleiding gedaan, die
toen nog verbonden was aan de LTS.
De hotelschool was er nog niet. Als
17-jarig broekje liep ik stage op de
Hamert. Ahh, ik snap het al, begon-
nen als kalverliefde! Nee hoor, je
werd niet verliefd op de dochter van de
baas. Ik heb daarna stage gelopen bij
het Maashotel, dat was toen van de
ouders van Trix van de Mast. Daar
stonden 2 dames aan het roer, gewel-
dig. In 1973 ging ik werken in de Bonne
Auberge in Wijchen. Mijn verkering
woonde daar. Ik mocht er alleen maar
kelneren en al was het gezellig, ik zag
me dit niet heel mijn leven doen. Daar-
om ben ik opleidingen gaan volgen om
les te geven, wat ik 12 jaar met plezier
heb gedaan. Door ons Toon zijn wij
eigenlijk bij elkaar gekomen. Hij had
het kaartje van Olga in zijn zak en zei
dat ik haar maar eens moest bellen.
De volgende dag heb ik toen maar de
stoute schoenen aangetrokken en zo
is het gekomen……..  Olga: maar we
waren allebei vrij hoor! En ze vertelt
meteen maar weer door: Ach, dat
waren toch mooie tijden! We zaten te
kaarten met Ivo Collin, Ralph van
Gasselt, Harry Camps en Luc Verha-
gen, dikke pret. Ook die vrijdagavond-
competitie met de jeugd was altijd leuk.
Achteraf rende de jeugd lekker rond,
fikkie stoken op de tennisbaan. Ik heb
jouw Dorus nog een keer weg gejaagd,
toen hij dat deed. Wat????
Dorus???? De braafste die ik heb? 
Ja zeker, hij met nog wat van die jong.
Maar ik had beloofd dat ik het niet zou
vertellen. Nou, dat heb je dan goed
gedaan, haha!
Maar goed, het is een bekend verhaal,
die gezellige tijden van vroeger. Waar-
om is dat er nu niet meer? Tja, de
jongeren hebben het druk. De oude
garde zie je nog steeds, maar ja, ze
worden toch wel echt oud en sterven
helaas letterlijk uit. En ook logisch, de
jongeren willen zich niet binden aan
een club als ze maar 10x per jaar
spelen. Kopen ze liever greenfees.
Wij doen ons best en voelen ons ook
wel gewaardeerd. Laatst kwam er een
stel uit Uden speciaal hier eten. Dat is
toch leuk om te horen. Het klopt ook
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damesdag competitie wedstrijden zomer 2018
Voor het eerst speelden wij deze com-
petitie. Alle leden zijn ingedeeld in
teams. Team Swingers in het blauw,
team Birdies in het wit, team Chippers
in het rose en team Putters in het rood.
We speelden op 3 data  28-6, 19-7,
2-8. De 5 beste scores van elk team
telde mee. Vele dames gaven gehoor
en schreven zich in op de verschillen-
de data.
Op de derde, laatste en spannendste
wedstrijddag hebben maar liefst 40
dames de warmte van deze bijzondere
zomer getrotseerd en de moeite geno-
men om zich in te schrijven.
Ondanks de hitte werd er fanatiek
gegolfd en voor de puntjes gegaan en
de lengtes van de slagen op de droge
baan hielpen goed mee. Een speelster

vroeg, “waar ligt mijn bal?”,  zegt de
ander, “daarginds op het stukje groen!”
En toen heerlijk op het terras met een
lekker koel drankje. Er werd nog wat
gedebatteerd over de opzet van deze
competitie, de puntentelling en hints
voor verbeteringen, maar dat is voor
volgend jaar, want de opkomst was

geweldig en zeker voor herhaling vat-
baar.
En toen de uitslag: de Rode Putters
haalden de 1ste prijs en werden be-
loond met de eer en een stukje ijstaart
en.. een waaier om zich koelte toe te
zwaaien, omdat ze bloosden van trots,
2e waren de Witte Birdie’s, 3e de Rose
Chippers en de Blauwe Swingers slo-
ten de rij. Mariet Vollenberg ontving
nog een Birdie geslagen op hole 9.
Gefeliciteerd. Zou het aan haar mooie
outfit hebben gelegen?
Lieve dames van de organisatie van
deze competitie 2018, hartelijk dank
voor al jullie tijd en inzet en tot volgen-
de keer.
Lenie Renders, lid van het winnende
team De Rode Putters.

interview met olga en andre

wel hoor. Bij de competitie hebben
jullie altijd de beste lunch en lekker
eten. Precies, ik bedoel maar. Daar
worden we dan blij van!
 
Is jullie tijd hier verlopen zoals jullie
je hadden voorgesteld?
Olga: Haha, nee, echt niet!! Ik wou
minder werken, meer tijd voor Nicole
hebben, maar het was nog drukker dan
op de Eindhovensche. Ik wist wat een
golfclub was, maar de keuken was hier
alleen maar ingericht voor een een-
voudige snack. En ik had zelf nog nooit
in de keuken gestaan. Ook niet in de
Drossaard, daar liepen koks.
André: Voor mij was golf nieuw. Ik liep
40 jaar geleden een keer met Gijs in
Eindhoven te wandelen en zeiden
tegen elkaar: “Wat een mooi gras
hier!” Ja je raadt het al, we liepen toen
op een fairway van de Eindhovense en
werden er onmiddellijk vanaf gestuurd.
Bertus heeft me golfen geleerd. Ik les
en hij koffie, win/win!
 
Wat is mee of tegen gevallen?
André: Het publiek is mee gevallen,
hoewel het de laatste jaren toch wat
verandert. We krijgen ook best veel
commentaar. Oh? Zoals? Dat we hier
bijvoorbeeld zoveel personeel hebben
rondlopen. Bij een grote wedstrijd
hebben we in het begin personeel
nodig voor de koffie, maar daarna is

iedereen de baan in en zitten wij met
die loze uren. We gaan ons personeel
echt niet voor die 3 uurtjes naar huis
sturen. Het is verder ook lastig inko-
pen. Dan is er weer een grote happe-
ning, maar het regent opeens pijpen-
stelen. Wordt zo’n wedstrijd zonder
pardon afgelast en zitten wij met een
koeling vol varkenshaasjes of anders-
zins.
Zelf kunnen wij ook geen bruiloften of
partijen aannemen, want de leden
mogen er geen last van hebben. En
uiteraard jammer als de baan 3 maan-
den dicht is, zoals 5 jaar geleden.
Olga: Maar we hebben het hier altijd
goed naar onze zin gehad, hoor. Ik
vond alleen de bestuurswisselingen
lastig. Goed bedoeld, maar die moeten
dan elke keer weer opnieuw het wiel
uitvinden, haha.
 
Wat gaan jullie missen?
In koor: Het contact met de mensen!
Olga: daarom is het fijn dat we nu in
Venray wonen, toch wat meer reuring,
terrasjes. André: hoewel ik Geijsteren
best mis. Die vrijheid, het uitzicht,
prachtig! We woonden er heerlijk,
maar hier zal ik ook wel wennen. En ik
wil straks trouwens wat vaker naar een
museum, dat kwam er ook nooit van.
 
Hebben jullie leuke avonturen mee-
gemaakt hier?

Olga: Leuke avonturen? Hoeveel tijd
heb je? Ons eigen huwelijk in 1992, het
huwelijk van ons Nicole en Ruud, het
jaarlijks kerstdiner met André’s familie,
die luchtballon die hole 7 wel een ge-
schikte plaats vond om te landen, het
kerstdiner met de zingende serveer-
sters, de Italiaanse avond met arties-
ten uit Italië, het tentje op de putting-
green bij de matchplay, waar ze in
bleven overnachten, jeugd die ’s
avonds naar ballen dook in de vijver
wat we ook niet aan mama mochten
vertellen, de BBQ in het hok van de
pro’s, wat je maanden later nog rook
en oh ja: Freek de Jonge liep hier rond
in een te korte broek. Hij werd hierop
aangesproken door een oudere dame.
“Oh? Weet U wel wie ik ben, me-
vrouw?” ‘Al was U de paus in eigen
persoon, dan mag het nog niet!!’ Ha-
haha, och we zullen het toch allemaal
wel gaan missen hoor…..
 
Dan kom hier maar vaak golfen en
koffie drinken. Tot slot, wat willen
jullie de lezers van de Blauwe Steen
meegeven?
Een heel mooi leven en een fijne golf-
tijd met respect voor de horeca.  Ver-
der wensen wij Iris en Koen heel veel
plezier en succes toe.
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variabel

VAN LEDEN VOOR LEDEN
In onze vorige editie maakten we mel-
ding van een nieuw initiatief; veel re-
actie is er helaas niet gekomen; alleen
Marianne Wils stuurde een opmerke-
lijke mail, die we graag plaatsen.
 
Beste redactie van De blauwe steen
Naar aanleiding van de aangekondig-
de advertentierubriek “Van leden voor
leden” deze reactie.  In het kader van
duurzaamheid en milieu is hergebruik
van golfartikelen zeker aan te bevelen.
Dat contactadvertenties niet direkt in
De blauwe steen een plaatsje krijgen,
daar kan ik inkomen. Maar zou het niet
mogelijk zijn om met SINGLE golfers,
daarmee bedoel ik dan geen Single
handicappers, een club in het leven te
roepen, die met elkaar op zondag
speelt?  Sinds mijn man en golfmaatje
10 jaar geleden overleed, is een rond-
je golf op zondag niet meer vanzelf-
sprekend. Door de week heb ik vrien-
dinnen, waar ik mee speel en is er de
damesdag. De zondagen zijn door-
gaans een stuk saaier en daar zullen
toch ook alleenstaande heren mee te
kampen hebben. Voor een extra
MIXED clubje op zondag zou er toch
wel ruimte te vinden moeten zijn?
Goed idee? Wie denkt er mee?
Marianne Wils

Tip van Jip!
Bij je creditcards nu ook een
tekenbeetkaart!
 

                                                        Winterlessen 2018-2019
                               Ook dit najaar kunt u zich aanmelden voor de wintergroepslessen.
     Het aanbod is 6 lessen van 50 minuten voor €75,- in groepjes van 4 tot maximaal 6 personen.
                       Aanmelden kan bij Davey, bij voorkeur via davey@vanmulkengolf.com
                                                  Davey verzorgt verder de planning.
                 Als u liever zelf met enkele mensen een groepje vormt, mag dat natuurlijk ook.
      Tijdens de winterlessen zullen alle basistechnieken de revue passeren maar er is ook ruimte                                   
                                               voor eigen inbreng en specifieke vragen.
 

       jonge nijlganzen bij hole 18

mooie picknickplaats op de afslag van
hole 15!

Nog een klein stukje voor de jeugd op
deze pagina, omdat de jeugdpagina
bomvol is! En ook nog een foto van de
ouder-kindwedstrijd.
 
Wist je dat:
- Er wereldwijd 77 000 000 golfspelers
zijn;
- Jij (gemiddeld) 8 à 9 km wandelt
wanneer jij 18 holes loopt;
- Een golfbal tussen de 380 en 432
dimpels of putjes heeft. Deze zorgen
voor een goede stabiele vlucht door de
lucht;
- Golfers gemiddeld 5 jaar langer le-
ven? Volgens wetenschappers liggen
de relatief lage en lang volgehouden
bewegingsintensiteit, de buitenlucht
en het sociale aspect van de sport
hiervoor aan de basis;
- De kans om een hole-in-one te scoren
voor een professionele tourspeler één
op 3.756 keer is? En voor een ama-
teurgolfer is dit zelfs maar één kans op
12.750 keer;
- Spelers wel eens spreken over de
19e hole? Hiermee wordt de bar of het
clubhuis bedoeld waar gezellig iets
kan gedronken worden na het golfen.

Limburgse Golfkampioenschap
Zondag 7 oktober zal op Crossmoor in
Weert het Limburgse golfkampioen-
schap worden gespeeld (voorheen
LGT). Geijsteren zal hierbij een team
afvaardigden, dat de strijd zal aangaan
tegen de beste spelers en speelsters
van 13 Limburgse Golfclubs. Uiteraard
bent u van harte welkom om hen men-
taal te ondersteunen door uw aanwe-
zigheid. We wensen Birgit van Gas-

selt, Jeanine Lommen, Leontine Buy-
tendijk, Geert Willems, Ben Driessen
en Noa Janssen veel plezier en succes
met deze uitdaging.
www.limburgsegolfkampioenschappen.
nl
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variabel
Een heerlijke golfbridgedag!
 
Wat een superfijne dag was vrijdag de
dertiende juli! De open golfbridge vond
weer plaats. Al vele jaren organiseren
leden van onze golfclub deze dag. Zo
ook dit jaar weer. En al veel jaren mag
ik meedoen.
We werden ontvangen met koffie en
lekker gebak, een scorekaart, fruit,
broodjes en drinken. We speelden
fourball betterball, een fijne spelvorm
waarin je elkaar kunt aanvullen. En dat
lukte ons heel goed. Omdat het zo
droog was, rolden de ballen heel ver
en kwam het moeilijke werk rond de
green. Wij startten op hole 1 en speel-
den de holes af, een beetje in de
schaduw van de bomen, soms bun-
kers harkend en soms putjes missend,
altijd tevreden en enthousiast. Ik werd
vertroeteld door mijn flightgenoten!
Soms sloeg ik in het water en mijn
maatje niet, zo kon ik op een bankje in
de schaduw rustig de punten incasse-
ren, soms liep mijn maatje te wande-
len, terwijl ik ploeterde en scoorde. Zo
gaat dat bij fbbb.
Na een frisse douche lekker eten, de
kookploeg had zijn best gedaan en met
kipstroganof, rijst en veel gewokte
groenten kwamen we helemaal bij.
Daarna zes keer vier spellen bridge,
alles was voorgestoken, dus niet
schudden! We troffen alleen maar
gezellige medespelers. Soms boden
we goed, soms boden anderen ver-
keerd (ook goed voor ons) en zo kwa-
men we de avond door. Terwijl er hard
geteld werd, dronken we op de prach-
tige avond buiten nog een borreltje met
een bitterbal.
En daar was de uitslag: een birdy voor
Hein, Jos en Theanne, de neary voor
Greet en Jos, de longest voor Wilma
en Jan, de tweary voor Wilma en Jan,
de beste golfers Ad en Filip, Boy en
Han de best bridgers.
En toen kwam de overallprijs, ja jullie
snappen het al, dat waren Theanne en
ik. Super!
Bij leven en welzijn komen we graag
onze titel verdedigen in het volgende
jaar. En ik roep iedereen op om in 2019
mee te doen. Henny, Ruud en Leny
hartelijk bedankt voor jullie zorg en
voor de geweldige organisatie!
 
Leonie Lokin

Wat was die regenbui welkom op
donderdagmorgen 9 augustus; jam-
mer, dat de wedstrijd van de dames-
dag moest worden afgebroken door
onweer en hevige regen; maar dit was
voor iedereen een cadeautje!
Mariet Volleberg - Keijsers

Gelezen voor u op golf.nl
 
Najaarscompetitie
Wist u, dat om de sportieve ambitie
onder golfers op alle niveaus te stimu-
leren de NGF de Najaarscompetitie
heeft ontwikkelt? De Najaarscompeti-
tie is een laagdrempelige competitie
met veel speelplezier, waaraan cluble-
den in teams kunnen meedoen, onge-
acht niveau.
De NGF heeft als doelstelling ‘meer
clubgolfers te faciliteren met competi-

tieve wedstrijden’. De Najaarscompe-
titie is bedoeld om golfers meer moge-
lijkheden te geven met hun vereniging
tegen andere verenigingen te spelen.
Een verenigingslidmaatschap krijgt
hierdoor nog meer waarde. Door mid-
del van een Najaarscompetitie, die een
laagdrempelige opzet kent, kan het
aantal competitieve verenigingsteams
en golfers significant vergroot worden.
Hiermee wordt het palet aan keuzemo-
gelijkheden, dat aan de golfverenigin-
gen wordt aangeboden, vergroot.
Speelplezier voor alle golfers staat
voorop!
Golf is een van de weinige sporten,
waarbij de competitie een onderge-
schikte rol speelt in de sportbeleving;
het blijft er doorgaans bij dat een rela-
tief beperkt aantal golfers vier wedstrij-
den spelen tegen teams van andere
golfverenigingen. Voor succesvolle
competitiedeelname is méér nodig. De
competitiespeler moet zich voorberei-
den, waarbij hij gebruik maakt van de
faciliteiten van de golfvereniging,
waarvoor hij uitkomt en meer betrok-
kenheid voelt bij en plezier beleeft aan
golf. Hierdoor kan de competitie een
belangrijke rol spelen in de verdere
ontwikkeling van de golfsport. Om dit
doel te bereiken, richten we ons beleid
de komende jaren enerzijds op grotere
toegankelijkheid van de competitie en
anderzijds op activering van golfspe-
lers om zich aan te melden voor de
competitie.
4x4x4x4
Er zitten 4 spelers in een team en in
principe 4 teams in een poule. Die 4
teams spelen op 4 zondagen tegen
elkaar. Dat is de opzet. De teams
komen uit voor een golfvereniging en
de deelnemers moeten dan ook lid zijn.
Maar verder zijn er geen eisen: ieder-
een mag meedoen en elke combinatie
van spelers is mogelijk; man, vrouw,
golfprofessional of beginner. De spel-
vorm is 18-holes individueel Stableford
met handicapverrekening. De speel-
data zijn: zondag 14 oktober, zondag
21 oktober, zondag 28 oktober en
zondag 4 november. De finale voor de
10 beste poulewinnaars zal zijn op
zondag 11 november 2018.
Aanmelden
Informeer bij de club. De secretariaten
hebben inmiddels een inschrijfformu-
lier ontvangen.
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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

www.beleefplus.nl

BeleefPlus

Bergen op Zoom: 13 & 14 april 2018
Venray: 28 & 29 september 2018

Goes: 19 & 20 oktober 2018

De meest veelzijdige 50+ beurs in de regio!
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uitgedroogde baan

de baan
Ondanks dat het nog steeds erg droog
is, zijn we volop bezig met het herstel-
len van de droogteschade. Zo heeft u
kunnen zien dat de fairways momen-
teel geëgd en geveegd worden. Door
het eggen breken wij de droge korst
die op veel plaatsen aanwezig is.
Deze ingedroogde korst zal anders de
grasgroei belemmeren van het nieuwe
jonge gras en ook de waterafvoer (het
zal toch nog weleens gaan regenen)
stagneren. Na deze bewerkingen wor-
den de fairways, althans de slechte
kale plekken, doorgezaaid.
U heeft wellicht geconstateerd, dat de
snelheid van de greens minder is dan
voorgaande jaren. Zoals eerder aan-
gegeven doen we dit om het gras zo
veel mogelijk weerbaar te maken voor
schimmel.
Wij zijn momenteel ook volop doende

met het toepassen van het nieuwe
middel tegen schimmels. Deze proef
doen we in samenwerking met de le-
verancier, golfclub Kleyburg en Royal
Zoute in Knokke. De kleinere testen
die we tot nu toe hebben gedaan geven
hoopvolle resultaten.
De fairways zijn door de droogte nog
erg hard. Hierdoor slaat u minder ge-
makkelijk een plag en lijkt het of het
gras korter gemaaid is. We maaien de
fairways op exact dezelfde lengte als
vorig jaar. Ook krijgen we vaak de
vraag waarom we überhaupt de fair-
ways maaien als er toch maar minima-
le groei is van het gras. Dit maaien
doen we om onkruidgroei en daarmee
uitbreiding te voorkomen.
U ziet dat ook op droge plekken diver-
se onkruiden zich wel ontwikkelen,
door te maaien kun je dit afremmen en

in veel gevallen voorkomen.
In de loop van oktober starten we met
de winterwerkzaamheden. Als eerste
zullen we een aantal tees gaan vlakken
en hierna gaan we door met het reno-
veren van bunkers. We starten zo
vroeg in het jaar om te voorkomen dat
we, door slechte weersomstandighe-
den, de broodnodige werken niet kun-
nen uitvoeren. 
U zult waarschijnlijk enige hinder hier-
van kunnen ondervinden maar zoals
altijd proberen we dit tot een minimum
te beperken.
Wij wensen u, ondanks alles, een
fraaie nazomer toe met toch af en toe
een beetje regen.
 
Namens de baancommissie en green-
keepers,
Raf Dittrich, baancommissaris.

Dat we een hete zomer achter de rug
hebben, zal niemand ontkennen. Maar
de hitteperiode was ook een aanslag
op de baan; de beregeningsinstallatie
draaide overuren om droogteschade
aan greens en tees te voorkomen.
Soms moest er zelfs overdag pleksge-
wijs gewaterd worden. Toch hadden
de fairways het moeilijk, omdat vooral
de hogere delen geen water meer
opnamen. Het water stroomde eraf en
trok niet in de grond. Bijgaande foto’s
geven een impressie van de situatie;
ze werden genomen eind juli/ begin
augustus; het lijkt wel herfst, wanneer
je de bomen bekijkt en de hei bloeit al!
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wat zeggen de (nieuwe) golfregels?

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe
regels voor het golfspel. In de komen-
de digitale nieuwsbrieven zal daar
vanuit onze golflcub specifiek aan-
dacht aan worden besteed. Ook kunt
u bij www.golf.nl (onderdeel "nieuwe
regels"), bij de R&A en USGA daarover
veel informatie vinden.

De belangrijkste nieuwe regels vanaf
1 januari 2019 zijn op een rij:
 
► Local rule voor bal verloren of out
of bounds
Golfbanen en wedstrijdcommissies
kunnen per 1 januari 2019 een plaat-
selijke regel laten gelden, die toestaat
dat een speler een bal dropt, met bij-
telling van twee strafslagen, in de buurt
van de plaats, waar de bal verloren is
of out of bounds is geraakt.
► Maximaal 3 minuten zoeken naar
een bal
Zoals al in 2017 voorgesteld wordt de
tijd voor het zoeken naar een bal te-
ruggebracht van vijf naar drie minuten.
Aanbevolen wordt ready golf en 40
seconden per slag.

► Droppen vanaf kniehoogte
In de nieuwe regels droppen we van
kniehoogte - en niet lager of hoger dan
kniehoogte.
► Niet meer meten met putter
Als we een belemmering ontwijken
('relief nemen') mogen we, afhankelijk
van de situatie, één stoklengte of twee
stoklengtes meten met de langste club
in de tas, maar niet met de putter.

► Double hit: geen strafslag
Er is bij een double hit niet langer meer
sprake van één strafslag.
► Geen straf voor per ongeluk be-
wegen van de bal
In de nieuwe regelszal er geen straf
meer zijn voor het per ongeluk bewe-
gen van een bal op de green of bij het
zoeken naar een bal. Een speler is niet
verantwoordelijk voor het veroorzaken
van de beweging tenzij het 'vrijwel
zeker' is dat hij de bal bewoog.
► Vlag mag in de hole blijven
Er zal geen straf meer zijn als de bal
vanaf de green tegen een onbewaakte
vlaggenstok wordt geputt. De spelers
mogen putten met de vlag in de hole
of uit de hole.
► Spikemarks repareren 
Je mag op de green schade van
schoenen en dieren en andere schade
repareren zonder straf. Er is ook geen
straf meer voor het aanraken van de
green.

► 'Penalty areas' in plaats van
waterhindernissen
Waterhindernissen gaan in de nieuwe
regels 'penalty areas' heten en penalty
areas zullen niet alleen uit water be-
staan, maar mogen ook gebieden met
woestijn, jungle, lava, rotsen en derge-
lijke zijn. Deze gebieden mogen dus
gemarkeerd gaan worden met rode of
gele paaltjes en dat geeft spelers de
mogelijkheid om bij een bal in een
penalty area een drop te nemen (met
strafslag).
► De grond aanraken in penalty
areas
In de penalty areas (gebieden met
water, woestijn, jungle, etc.) zal het
bewegen van losse natuurlijke voor-
werpen of het aanraken van de grond
of water niet bestraft worden.
► Soepeler regels in de bunkers
Je mag losse natuurlijke voorwerpen
in de bunker bewegen en ook het zand
aanraken met je club of hand. Maar je

mag in een bunker nog steeds niet
'grounden' in de directe buurt van je
bal. En als je bij het weghalen van losse
natuurlijke voorwerpen de bal be-
weegt, krijg je daar wel één strafslag
voor. Er komt ook een extra optie, als
je bal onspeelbaar in een bunker ligt:
je mag de bal dan met bijtelling van
twee strafslagen buiten de bunker
spelen.
► Vertrouwen op de integriteit van
een speler
In de nieuwe regels wordt vertrouwd
op de 'redelijke beoordeling' van een
speler bij het meten van een plaats,
punt, lijn, gebied of afstand - zelfs als
videobeelden later aantonen dat de
beoordeling fout was. Verder zal er
geen meldingsplicht meer zijn als je
een bal wil identificeren of wil bekijken
of hij beschadigd is, maar de bal moet
wel worden gemarkeerd.
 
De uitgebreide en specifieke bewoor-
ding van de gewijzigde regelgeving
vindt je dus op de bovengenoemde
websites en op www.randa.org en w-
ww.usga.org/rules.
Daarnaast verschijnen er in september
2018 nieuwe publicaties over de re-
gels. Dit zijn The Player's Edition of the
Rules of Golf, The Rules of Golf en The
official guide to the Rules of Golf.
De R&A en USGA lichten dit als volgt
toe: "We denken dat de nieuwe regels
meer overeenkomen met wat golfers
zouden willen en we denken dat ze
makkelijker te begrijpen en toe te pas-
sen zijn voor iedereen die dit geweldi-
ge spel graag speelt".
Op onze website komen ook nog infor-
matieve videos waarop deze regels
worden uitgelegd. We hopen jullie
daarmee snel met de nieuwe regels
bekend te kunnen maken. 
 
Ruud Janssen

26



nieuws van het secretariaat

Welkom !
 
Eerder dit jaar mochten we al wat
nieuwe gezichten verwelkomen op
onze golfclub, waarachter sportieve en
gezellige mensen bleken te zitten.
Ook later dit jaar heeft een grote groep
golfers de weg naar Geijsteren gevon-
den. Onder hen een aantal, dat volle-
dig onbekend met de golfsport, begon-
nen is met lessen bij Davey. Aange-
spoord door zijn enthousiasme, de
gastvrijheid van onze leden en de
groene verlokkingen van de baan heeft
velen doen besluiten lid te worden.
Onderstaand ziet u de namen, wellicht
heeft u met menigeen al kennis ge-
maakt in het clubhuis of bij een wed-
strijd.
Omdat onze leden ook thuis hun kroost
enthousiasmeren voor deze buiten-
sport, stellen we eerst drie nieuwe
jeugdleden aan u voor, gevolgd door
volwassenen in diverse leeftijdscate-
gorieën. We wensen iedereen bijzon-
der veel speelplezier en hopen dat ze
zich snel thuis zullen voelen.
Wat we iedereen, leden, gasten, vrien-
den, bezoekers, jong en jong geweest
altijd willen meegeven; de pluspunten
zijn prettig om te horen en te delen,
maar als u verbeterpunten vindt, op
welk vlak dan ook, meld het ons recht-
streeks, schriftelijk of mondeling. Met
open communicatie houden we de
sfeer zoals we die graag houden;
gastvrij en laagdrempelig.
Beschikt u over capaciteiten/vaardig-
heden/kennis die u graag met de club
wilt delen via zitting in een commissie;
hoe meer zielen… ( info@golfclub-
geijsteren.nl)

Sterre van Malsen
Daan Puyn
Kevin Weijs

Arie van Asseldonk
Aad Baljon
Sebastiaan van Berkum
Joop van Berkum
Hans van den Boom
Paul Buddiger
Huub Cleven
Christel Coenders
Wilbert Coenders
Sjoerd Crans
Vincent Custers
Rutger Folkers
Robbert de Graaf
René Ides
Dorothe IJzendoorn
Jozé Ingenpass
Marcel Janssen
Martin Jolink
Eric de Jong
Ruud Keijzers
Anny Kremers
Harm Leenders
Erwin Lups
Lizette van Oosterhout
Jeroen Oudenhoven
Chantal Peeters
Eric Peeters
Joep Peeters
Giedo van Pelt
Gerard Peters
Suzanne Pijpers
Theo Pijpers
Job Pijpers
Rens Pijpers
Ben Pijpers

Manuel Ramirez
Gerard Sijbers
Leo Verhaegh
Lucinda Smits
Ferry Valentijn
Margo Vermazeren
Maria Vloet

 
Aan onderstaande nieuwe leden: Van
Harte Welkom !
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Indien onbestelbaar retour: Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren

He, he, dat was weer een hele klus om
deze editie te produceren.
Nog een editie en dan zit jaargang 40
erop. De financiele vooruitzichten van
ons blad zijn niet gunstig, het zou heel
goed kunnen zijn, dat deze goedgehu-
meurde redacteur het lachen vergaat!
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