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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
Zoals we in ons vorige nummer al
opmerkten, gaat het niet goed met de
communicatie binnen onze club. Er is
dan wel een fraaie externe nieuwsbrief
geproduceerd, maar intern is de zaak
niet op orde. Oude nummers van De
blauwe steen kunnen niet digitaal
worden ingezien op de website zoals
voorheen, datavermelding is niet up to
date. Berichten van commissies ver-
schijnen niet op de site. Kortom de
website wordt niet goed bijgehouden.
Zeer slordig en onprofessioneel!  Er
blijkt zo, gaf het bestuur toe, wel wat
fout gelopen te zijn met de communi-
catiecommissie. Nu moeten hals over
kop nieuwe mensen worden ingewijd.
Niet alles kan tenslotte op het bordje
van Rachel worden gelegd. Zij is geen
Pippi Langkous!

 
In dit nummer treft u een artikel aan
over de DGA. De schrijver gaat er
vanuit, dat eenieder deze afkorting wel
kent. Wij hebben toch maar even ge-
googled: Directeur Groot Aandeelhou-
der. Het is me wat, als je zo je golfkos-
ten aftrekbaar voor de belasting moet
houden! Typisch een probleem voor
de businessclub.  Zij hebben intussen
een nieuwe voorzitter: Marcus Gerrits.
Altijd goed om te weten.
 
In oktober werd weer het klassieke
echtparentoernooi gespeeld. Later in
verband met de gewijzigde inzichten
in de huwelijksrelatie werd de naam
veranderd in “echte paren” wedstrijd.
De wedstrijdcommissie verzond nu
een herinneringsmail met het opschrift
“echt paren”, dat is weer een geheel
nieuwe interpretatie, die we gaarne
aan u overlaten! Wanssum speelde
een hoofdrol in deze wedstrijd. U leest
het in dit blad.

Over de schade aan de baan door de
droogte van afgelopen jaar zullen we
maar niet te veel spreken. Voor de
baan was 2018 een dramatisch jaar.
De kenners verzekeren ons, dat in het
voorjaar als het groeiseizoen begint
alles weer zal normaliseren. Wij hopen
het van harte, want een baan in de
huidige conditie is Geijsteren onwaar-
dig. Intussen zal de baanstaf zich deze
winter bezig houden met uitgebreid
baanonderhoud: tee’s worden geplat,
bunkers gerenoveerd en zelfs nieuwe
bunkers geproduceerd. Met de fair-
ways in de huidige conditie hadden we
eigenlijk verwacht, dat er  geplaatst
zou mogen worden. Navraag bij de
HaReCo leerde, dat plaatsen voor 1
november bij de NGF moeten worden
aangevraagd, na 1 november mag de
club zelf beslissen. In onze ogen een
uiterst bureaucratische benadering.
Daarbij worstelt  de HaReCo met een
ernstig tekort aan leden: wie voelt zich
geroepen?
 
En dan natuurlijk op maandag 26 no-
vember j.l. de bekende najaars-ALV.
Hier werd gemeld door Jan Houba, dat
de baan in Venlo er waarschijnlijk gaat
komen; deze wordt ontwikkeld door
Greenport Venlo, een samenwer-
kingsverband van de provincie Limbur-
gen de gemeentes Venlo, Horst aan
de Maas en Venray. Dit is voor onze
club een grote bedreiging, omdat het
teveel aan golfclubs alleen maar toe-
neemt. Samen met golfclub de Peelse
zal bekeken worden in hoeverre het
mogelijk is bezwaar aan te tekenen,
doch volgens Jan Houba zijn de mo-
gelijkheden beperkt. Verder blijft het
bestuur vast houden aan een opknap-
beurt van het clubhuis, alhoewel door
nogal wat leden aan het nut van deze
actie wordt getwijfeld. Vast onderdeel
van deze vergadering is de begroting
voor het nieuwe jaar: deze keer zeer
gedetailleerd, zodat iedereen nu een
goed inzicht heeft in de diverse inkom-
sten en kosten. Het ledenaantal zal
grofweg niet veel gaan verschillen: de
afmeldingen houden de aanmeldingen
nagenoeg in balans. Tot slot zal het
bestuur vanaf komend jaar na het af-
treden van de voorzitter bestaan uit
een vijftal leden aangevuld door 2
commissarissen: de baancommissaris
en een commissaris belast met een

veel tijd vergend onderwerp (nog een
beetje vaag dus!). Onze voorzitter gaat
in zijn column uitgebreid in op deze en
andere zaken. Wij als redactie zijn erg
blij met zijn belangrijke bijdrage en
raden alle leden aan deze aandachtig
te lezen.
 
En dan staan we op de drempel van
een nieuw jaar. De vertrouwde gezich-
ten aan de bar zullen gaan verdwijnen.
Wij sluiten ons natuurlijk aan bij de
mooie woorden van de voorzitter in zijn
column. Maar met Iris en Koen gaat
het natuurlijk ook lukken: off course!
Olga en Andre zeggen u vaarwel in dit
nummer.
 
In vroegere jaren bestond de gewoon-
te van een ludieke foto van de redactie
bij de jaarwisseling. Helaas is het er
deze keer niet van gekomen met
name, omdat een handige "fotograaf"
ontbreekt. Bij deze een oproep aan
diegene, die een meester is in foto--
shopping! Wij laten het deze keer fo-
tografisch bij een in huisvlijt vervaar-
digde kerstwens.

 
Wij herhalen deze wens op papier:
Voor allen goede en hartelijke feestda-
gen en een golfrijk, maar vooral ge-
zond 2019. Een iets koelere zomer dan
afgelopen jaar zou het golfen en de
baan ten goede komen. Zoals het er
nu uitziet, komen wij volgend jaar weer
met een papieren Blauwe Steen: de
41e jaargang!
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van de voorzitter 1

Oproep van het bestuur aan alle leden van Golf- en Contryclub Geijsteren
 
Als bestuur bereiken ons, helaas, de laatste tijd meerdere berichten dat (enkele) leden onze professionele staf en
onze vrijwilligers tegemoet treden op een wijze, die door staf en vrijwilligers als onplezierig wordt ervaren. 
Het spreekt voor zich, dat we hier over incidenten spreken en dat wij als bestuur waar mogelijk de betreffende leden
aanspreken; maar toch. 
Staf en vrijwilligers zijn voor onze club een groot en belangrijk goed. Zonder de gepassioneerde inzet van deze
mensen kunnen wij onze golfclub niet draaien. Tevens tast de zichtbare ophef een unique selling point van onze mooie
baan aan: te weten de gastvrije sfeer van een topbaan.
 
Vandaar deze oproep. Laten we de mores van een topbaan in ere houden. 
Met vriendelijke groet
Bestuur Golf- en Countryclub Geijsteren

Beste leden,
 
We naderen al weer snel het einde van
2018 en dat betekent in ieder geval ook
terugkijken: wat hebben we allemaal
gedaan het afgelopen jaar. We mogen
blij zijn als club met de huidige gang
van zaken, al zijn er  altijd punten ter
verbetering. We hebben financieel een
redelijk succesvol jaar achter de rug,
waarbij een klein overschot verwacht
gaat worden. We letten goed op de
kleintjes en zijn ook voorzichtig om
grote financiële verplichtingen aan te
gaan. Waar ik wel voor wil waken, is
het feit dat we straks alleen maar aan
het afbouwen zijn en niet meer aan
opbouwen denken. De hele discussie
rond het niet aanpassen van het club-
huis, berust louter en alleen op argu-
menten als “we kunnen nog zitten” en
“wat kost het wel niet”! Ik ben van
mening, dat je moet investeren in de
toekomst en daar hoort ook een pas-
send clubhuis bij met een leuke sfeer
en gemoedelijkheid. Overigens nemen
de kosten steeds verder toe voor repa-
ratie, schoonmaken etc. daar krijg je
niets voor terug.
Ook de SOR heeft haar gedachten
hierover. Zij zien een aanpassing van
het clubhuis niet als prioriteit en kijkt
met name naar vervanging van het dak
per 2024 en de slechte golfmarkt, die
ons parten speelt. Ook hier zie je angst
en geen positieve benadering van wat
het ons allemaal kan brengen. Als
bestuur hebben we besloten deze naar
onze mening noodzakelijke aanpas-
singen te realiseren en hiervoor ook
geld vrij te maken. Hoe, dat is nog de
vraag.
 

We hebben inmiddels de 3e fase van
de enquête gehad, waarbij in totaal nu
ruim 400 leden benaderd zijn door
Players First om deel te nemen aan
deze uitvraag. Uit de resultaten blijkt
ook duidelijk, dat velen met ons een
nieuwe uitstraling en verbetering van
horeca en clubhuis een pré vinden.
Zonder Olga en André tekort te doen
zijn we blij met onze nieuwe uitbaters
Iris en Koen, maar nu nog de randza-
ken op orde en we kunnen spreken van
een nieuwe start. Laat ik hopen, dat we
hier allemaal positief in staan en dat dit
toch het komende jaar gerealiseerd
kan worden.
Tja, horeca, we naderen 2019 en dat
betekent, dat Olga en André afscheid
nemen van onze golfclub. Na bijna 30
jaar invulling te hebben gegeven aan
de horeca van GC Geijsteren gaan ze
genieten van een welverdiend pensi-
oen. Met Iris en Koen in de startblok-
ken kunnen we hier ook mooi naar toe
werken. Het feit dat Olga en André de
afgelopen 30 jaar al hun ziel en zalig-
heid hebben gelegd in de horeca, geeft
aan dat ook zij dit met veel plezier en
passie hebben gedaan. We kunnen
gezamenlijk terugkijken op  een fan-
tastische periode, waar zeker ook wel
eens meningsverschillen waren, maar
altijd zijn we samen in staat geweest
dit op te lossen. Als gastheer, gast-
vrouw, kok en al het ander wat een
horeca echtpaar compleet maakt, wil
ik ze namens bestuur, leden, stichting
en personeel heel hartelijk danken
voor hun inzet, betrokkenheid, maar
met name voor de vele lekkere gerech-
ten, die ze ons al die tijd hebben ge-
serveerd en waar we met zijn allen van

hebben genoten. Wij wensen jullie een
hele mooie tijd toe samen en hopelijk
gaan we jullie nog regelmatig terug-
zien op de club.
 
Aan Iris en Koen natuurlijk alle succes
toegewenst als nieuwe uitbater van de
horeca op GC Geijsteren per
1-1-2019. Onder de naam “Off Course”
gaan jullie een mooie uitdaging tege-
moet, en ik gun jullie van harte deze
nieuwe onderneming. De afgelopen
periode hebben we samen hier naar
toe gewerkt met adviseurs en betrok-
ken bestuursleden. Een intensieve
periode, maar wel leuk. Volgens mij
zijn jullie er klaar voor en gaan we
samen hiervan een mooie onderne-
ming maken. Heel veel succes ge-
wenst.
 
Op 26 november jl. hebben we de ALV
gehad. Een druk bezochte avond waar
zoals gewoonlijk de voorlopige resul-
taten 2018 en de begroting van 2019
worden besproken, wat ook altijd weer
spannend is. Een zeer behouden be-
groting voor het eerst opgesteld door
onze nieuwe penningmeester Antoi-
nette Kok. De wijze waarop de begro-
ting gepresenteerd werd, is zeer uitge-
breid en transparant naar onze leden
toe. Deze transparantie leverde weinig
vragen op en resulteerde in een goed-
keuring van de vergadering. Ook de
realisatie van 2018 ziet er goed uit en
zoals we er nu voor staan, gaan we
afsluiten met een bescheiden winst.
De ledenontwikkeling is en blijft een
zorg. Op dit moment hebben we een
53 afmeldingen met daar tegenover
een 47 aanmeldingen inclusief de
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proeflidmaatschappen. Of deze alle-
maal naar 2019 mee gaan, is nog de
vraag. In de praktijk is dit wel zo. In de
begroting voor 2019 houden we reke-
ning met een terugval van ca. 25 leden
en dat gaan we, zoals het er nu uitziet,
gelukkig niet halen.
 
Een ingekomen brief van de automa-
tiseringscommissie met als belangrijk-
ste aandachtspunt communicatie tus-
sen bestuur en commissies en de
omgang met vrijwilligers, werd uitge-
breid besproken. Het bestuur erkent
ook dat er zeker op sommige vlakken
verbetering kan plaatsvinden en zegt
ook toe de komende periode hier extra
aandacht aan te schenken. We gaan
informeel met de commissies in ge-
sprek om zo meer beleving te krijgen
bij de taken en werkzaamheden, die
onze vrijwilligers verrichten. Laten we
wel vooropstellen, dat wij als bestuur
enorm veel waarde hechten aan de
inzet en hulp van onze vrijwilligers.
Sterker, zonder deze inzet kan een
vereniging niet bestaan.

De baancommissaris heeft een toe-
lichting gegeven op de veranderingen
in de baan, die voor de winter gepland
staan. Met name bunkers en tees
worden op verschillende holes aange-
past, waarmee de baan een nieuwe
uitdaging kent. Jan Houba heeft ons
meegenomen in de ontwikkelingen
van de nieuwe golfbaan in Venlo die,
zoals het er nu uitziet, toch gaat
komen. Als bestuur wachten we de
definitieve besluitvorming af om uitein-
delijk een standpunt als bestuur in te
nemen hoe we met de komst van deze
nieuwe golfbaan verder omgaan. Jan
in ieder geval bedankt voor de heldere
uitleg en toelichting op de plannen.
Ook de horeca kwam aan bod, en
zoals eerder in mijn betoog hebben we
als bestuur besloten te investeren in
de aanpassing van het clubhuis. Begin
volgend jaar komen we met een con-
creet voorstel hoe we dit gaan finan-
cieren.
Dit waren wel een beetje de belangrijk-
ste zaken, die tijdens de ALV bespro-
ken zijn. We hebben afgesloten met

het traditionele rondje van het bestuur
en met een bedankje naar Olga en
André voor alle vergaderingen, die zij
de afgelopen 30 jaar hebben verzorgd.
 
De nieuwjaarsreceptie is gepland op
zondag 20 januari 2019 in het clubhuis.
Tijdens deze receptie hebben we te-
vens het afscheid van Olga en André
gepland voor de leden. Ook kunnen
jullie kennismaken met de horeca
kunsten van onze nieuwe uitbaters Iris
en Koen. die natuurlijk deze receptie
verzorgen. Ik hoop dan ook dat velen
van jullie de weg naar Geijsteren zullen
vinden deze middag.
 
De winter is nabij, het golfen zal op een
laag pitje komen te staan, we kunnen
de voorbereidingen gaan treffen voor
het nieuwe golfseizoen. Ik wens ieder-
een fijne feestdagen en een gezond en
gelukkig 2019 toe.
 
Namens het bestuur,
 
Geert-Jan Verstraaten, voorzitter

van de voorzitter 2
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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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technische commissie

de baan

De Technische Commissie organi-
seerde dit najaar 2 speciale trainings-
dagen voor alle competitieteams
onder leiding van Davey. Shortgame
challenge-sessies waarbij de nadruk
ligt op het korte werk.
Na de eerste succesvolle dag in au-
gustus op onze home-course met een
30-tal deelnemers, volgde de tweede
dag op golfclub Overloon.
Dat is een baan met veel korte holes
en Davey wist de baan te reserveren
voor zaterdagochtend 4 oktober. Op
een frisse, zonnige ochtend verzamel-
den de 30 spelers zich daar om 8.30

uur.
Davey had inalle vroegte al een par-
cours uitgezet. In flights van 3 moest
men vanaf diverse posities rondom de
greens de vlag aanvallen en zijn best

doen om een goede totaal-score neer
zetten. Dat leverde ook hilarische mo-
menten op, bijvoorbeeld wanneer alle
drie de spelers dezelfde fouten maak-
ten of kansen misten.
Om 12 uur werd de baan weer vrijge-
geven en was het gezellig napraten op
het terras. De spelers waren enthousi-
ast; vonden het een leerzame en inte-
ressante trainingsmethode.
Hopelijk kan dit het volgend jaar her-
haald worden.
 
Ineke Giebels

Na de extreme droogte dit jaar (we
hebben nog steeds een watertekort
van 200 mm) zijn de fairways doorge-
zaaid, bemest en bewerkt met de ver-
tidrain. We moeten nog even doorbij-
ten tot het volgende groeiseizoen om
de ontstane schade te herstellen.
Zoals jullie gezien zullen hebben, is de
waterstand in de vijver nog steeds erg
laag en het zal ook nog wel een hele
tijd duren voordat het normale peil
weer bereikt wordt. Natuurlijk leren we
van deze situatie en de markt is dan
ook dringend op zoek naar mogelijk-
heden deze droogtesituatie het hoofd
te bieden. Er is een beter product ter
beschikking gekomen, waarmee de
vochtopname van de grond en de
grasplant positief zal worden beïn-
vloed en ook het beregeningsregime
zullen we onder deze omstandigheden
gaan aanpassen.

Inmiddels zijn we zoals afgesproken
gestart met de renovatiewerkzaamhe-
den. Door onze baanarchitect Michiel
van der Vaart zijn diverse bunkers
(hole 3, 13 en 18) uitgezet en is de

verandering van de Tee van hole 3
aangegeven. De werkzaamheden, die
vrijwel geheel door de greenkeepers
worden uitgevoerd, verlopen volgens
planning en zullen dan ook op tijd af-
gerond kunnen worden.

Na het kerstreces zullen we ook star-
ten met de normale winterwerkzaam-
heden. Er zal veel gesnoeid worden,
omdat we op veel plaatsen meer licht
en lucht moeten krijgen op de greens
en tees. Zoals altijd lijkt dit tijdens de
werkzaamheden veel erger maar uit-
eindelijk valt het vrijwel altijd mee.
Naast de normale onderhoud-snoei
zullen er ook een aantal bomen gekapt
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de baan

worden, die ten aanzien van het spel
te groot worden.
Wij kunnen ons voorstellen dat de
uitvoering van de werkzaamheden en
het herstel van de droogteschade
vragen oproept. U kunt hier uiteraard
Eric Wijnhoven of mij altijd voor bena-
deren. Wij zullen u graag tekst en uitleg
geven.
Probeer ook in de winterperiode de
ontstane speelschade zoveel mogelijk
te herstellen dat voorkomt ergernis bij

uw medespelers en zal bijdragen aan
een spoedig herstel van de baan.
Namens de baancommissie en de
greenkeepers wensen wij u fijne kerst-
dagen en alle goeds voor 2019. Wij
doen er in ieder geval alles aan om u
in 2019 weer een perfecte baan te
presenteren.
 
Raf Dittrich
Baancommissaris

De foto's op de vorige pagina tonen de
renovatiewerkzaamheden van hole 3
en 13. Op deze pagina ziet u de situa-
tie van hole 18 zoals het was en de
situatie zoals het wordt. De rechter
bunker op hole 18 is intussen al geslo-
ten.
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bestuurs- en commissiewedstrijd

Op 30 september werd de traditionele
bestuurs- en commissiewedstrijd ge-
speeld onder nagenoeg optimale om-
standigheden. Op de middag, waarop
het Europese team de Ryder Cup won
van Amerika, streden bestuurderen,
oud bestuurderen, Stichtingsbestuurs-
leden, commissieleden cq vrijwilligers
en personeel om de bekende trofeeën:
de IJzeren Vrijer en de Commissie-
schaal.
Zoals steeds was het een zeer geani-
meerde middag, goed verzorgd op
initiatief van de organisatie door de
brigade van Olga en Andre.

Ook deze keer, schijnt traditie te zijn of
te worden, werd de prijsuitreiking door
de secretaris gedaan. Guido van der
Steen fêteerde alle prijswinnaars zoals
daar zijn neary’s, longests en birdies.

Die gaan we allemaal niet opnoemen,
want dan wordt de lijst veel te lang!
Winnaar van de wedstrijd werd Jac-
ques Arts met maar liefst 44 stableford
punten. Jac heeft de moeite genomen
zelf een verslag te produceren, dat
hieronder in blauw staat afgedrukt.

Maar het allerbelangrijkst zijn natuur-
lijk de winnaars van de trofeeën:
Antoinette Kok maakte een schitteren-
de entree door in het eerste jaar van
deelname onmiddellijk de IJzeren
Vrijer in de wacht te slepen. Als onze
financiën net zo voortvarend worden
geregeld, dan staan we er goed op.
De commissieschaal viel ten prooi aan
de marshallcommissie, eigenlijk wel
logisch, want met zo’n grote commis-

sie zijn er altijd wel twee leden, die
goed tot zeer goed presteren. Op deze
manier zal  het in de toekomst moeilijk
worden deze commissie te verslaan.
Ze waren nog wel wat aarzelend in de
huldiging, uiteindelijk verscheen een
kleine delegatie onder leiding van Ian
voor de prijsuitreiking en foto.

Bestuur en Commissiewedstrijd 30 september 2018
 
Onder een stralende najaarszon en bij een bijzonder aangename “golftemperatuur” werd deze wedstrijd op de zondag
namiddag gespeeld.
Uitgenodigd, naar eerst later bleek, als lid van het Marshal team, mocht ook ik aan deze wedstrijd deelnemen.
In dit mooie weer en in gezelschap van eminente flightgenoten Rachel en Henny mochten wij op hole 4 van start, die
zonder meer voortvarend was. Al ras kwamen de eerste parren op de kaart die voor een extra stimulans zorgden,
bovendien hadden ook mijn flight genoten een geweldige stimulerende en positieve uitstraling, waardoor de ballen
steeds nauwkeuriger hun plaats vonden. Niet alleen op de fairway en de green, maar ook in de hole.
De parren bleven zich aan elkaar rijgen en zorgden tenslotte voor een eindscore van 44 stableford punten. Een on-
gekende luxe voor een 19,2 handicapper. Deze score bleek tenslotte voldoende voor de eindoverwinning in de indi-
viduele klasse met als beloning felicitaties en een oefenmatje, ongetwijfeld bedoeld om in de toekomst nog betere
scores te realiseren.
De commissie wedstrijd werd, na een onnavolgbare rekenmethode, gewonnen door de Marshals met 44 !! punten.
Rest dankzegging aan de wedstrijdleiding voor de organisatie en de zorg voor het goede weer en, last but not least,
dank aan mijn flightgenoten voor hun ongekende stimulerende invloed. Die paar tegoedbonnen voor bitterballen zien
we te zijner tijd wel tegemoet.
 
Jac. Arts
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businessclub
Beste clubleden,
De businessclub kijkt terug op een
actief jaar. In 2018 is gestart met de
installatie van de app van het aan de
hoofdsponsor Personato gelieerde
bedrijf “Bundeling”. Via deze app com-
municeren commissiebestuur en busi-
nessclubleden met elkaar over pro-
gramma, nieuwtjes en dergelijke; een
aanrader voor wellicht de gehele club
op termijn!
Na een vijftal wintertrainingen onder
de bezielende leiding van onze pro
Davey is in maart een bedrijfsbezoek
gebracht aan lid Kersten Europe, waar
(destijds) voorzitter Marc Puyn ons
rondleidde in zijn fabriek en wij een
unieke kijk kregen op de buigtechno-
logie, waarmee Kersten wereldwijd
gebogen delen en constructies voor
indrukwekkende projecten levert.
In april begon dan daadwerkelijk de
interne competitie bestaande uit zes
wedstrijddagen, afgewisseld met een
vijftal zomertrainingen. De derde wed-
strijddag togen wij naar De Noordwijk-
se Golfclub waar wij wind en regen
trotseerden. Golfen op een linksbaan
blijft bijzonder!
Op de slotdag in oktober zijn de kam-
pioenen bekend geworden, die dit jaar
de wisselbeker en een “Pin High”-
check wonnen. Fran Janssen (JAVO
Projectmanagement) won overtuigend
in categorie B; Charles van Elst (Kam-
pert Nauta) zegevierde in de spannen-
de eindstrijd in categorie A.

Verder is het afgelopen jaar gestreden
om het interne Matchplay Kampioen-
schap, met Pieter Weijs (Rühl Hae-
gens Molenaar) als uiteindelijke win-
naar.
In oktober werd de tweede Ryder-Cup-
wedstrijd gespeeld tegen de business-
club van De Peelse. Helaas moest de
door ons meegenomen Cup achterblij-
ven in Sevenum... Desondanks was
het bijzonder geslaagde uitwisseling!
Het afgelopen jaar heeft de business-
club een viertal nieuwe leden mogen
verwelkomen: Van Gemert Installatie-
groep B.V. (Martijn van Gemert) werd
lid en leverde ten behoeve van de club
de door de businessclub gesponsorde
lichtinstallatie. Zo kunnen alle cluble-
den voortaan ook in de avond verlicht
op de driving range oefenen!
Ook Brok Financieel Maatwerk (Harry
Brok), Nexus Cleaning (Harry Rob-
bertsen) en Gastrobar TOF (Twan van
Bussel) traden toe, waarmee het totaal
aantal leden op 32 is gekomen. Op
korte termijn zullen nog nieuwe leden
worden geïntroduceerd.
Ten slotte heeft recent nog een wisse-
ling binnen het bestuur plaatsgevon-
den. Na twee jaren secretariaat nam
ondergetekende het voorzittersstokje
over van Marc Puyn, die gelukkig wel
voor het bestuur van de businessclub
behouden blijft, naast zijn functie als
bestuurder binnen de vereniging.
Frank van Gaal en Frank Arts comple-
teren het bestuur.

Voor 2019 zijn de plannen al weer
gereed: wij hopen de groei naar meer
Businessleden te kunnen voortzetten!
 
Met sportieve groet,
Marcus Gerrits
Voorzitter Commissie Businessclub
Geijsteren

Door de bunker lopen en .......
daarna gewoon doorlopen!

Reclame in de herenkleedkamer. Nog
nooit vertoond in Geijsteren. Willen we
dat wel?
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echtparenwedstrijd

Als je op zondag 14 oktober in korte
broek of rokje op de golfbaan loopt,
dan is er iets helemaal mis met het
klimaat!
Maar met de golfers uit Wanssum was
niets mis.
Sinds ze een rondweg en een brug in
hun gemeente krijgen, gaan ze
vliegen!
Dat was te zien aan de scores, Wans-
sum stak met kop en schouders boven
de rest van de golfers uit. Niet alleen
de derde prijs wonnen ze. Maar ook de
tweede en de eerste.
En ook de tweary.
Volhouden zo en misschien een beet-
je naar beneden met de handicap.
Proficiat!
De winnaars maakten natuurlijk tradi-
tiegetrouw een fraai verslag met veel
Wanssumse wiend, het moet niet te
gek worden!

Marc Puyn (links) overhandigde "De Blauwe Steen".
Winnaar van "De Blauwe Steen 2018" met 44 punten Sraar en Maria Poels
2. 43 punten Anneke en Piet Poels; 3. 41 punten Sef en Mia Lommen
Tweary: Anneke en Piet Poels

Echte Paren Wedstrijd met “Wans-
sumse Wiend”
 
Zondag 14 oktober met 26`C. een re-
cordwarme zomerse dag. En kurkdroog!
Het waterpeil stond nog nooit zó laag!
Wel een behoorlijke bries.
En hoewel het nog lang geen carnaval
is, de “Wanssumse Wiend” blijft zeker
niet onopgemerkt.
Er wordt gespeeld om de felbegeerde
“Blauwe Steen”. Maria en ik spelen met
Paul en Marilou.
We starten op hole 6. Paul geeft met-
een zijn visitekaartje af: door de wind
gedragen, en op de droge harde fair-
way gaat dat ding meer dan 240 meter!
Marilou houdt het bij een mooie rustige
swing. Erg gezellig om met hun te
spelen.
Maria en ik blijven steady spelen en

hebben bij vrijwel elke hole de “wiend
mit”.
Dat wij na afloop nog heerlijk kunnen
nagenieten van een drankje op het
terras, is rond deze tijd ook wel bijzon-
der.
Dan volgen nog de mooie woorden van
Martin Cuypers, die samen met Annie
Dittrich en Greet Langeveld deze mid-
dag georganiseerd heeft, en de over-
handiging van “De Blauwe Steen”.
Het meest bijzondere is wel dat alle
prijzen (uit de nieuwe golfshop van
onze eigen Davey) door “Wanssumse
Wiendbuule” worden gewonnen: De
tweede prijs gaat naar Piet en Anneke
Poels, die ook de tweary winnen, en
de derde prijs naar good old Sef en Mia
Lommen.
De winnaars van de Blauwe Steen
2018, Sraar en Maria Poels
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voor de jeugd
Lichtjeswedstrijd
Op vrijdag 2 november stond de tradi-
tionele lichtjeswedstrijd voor de jeugd
weer op het programma. Veel jeugdle-
den verheugen zich het gehele jaar op
deze iets wat duistere gebeurtenis.
Deze editie werd dit jaar niet door
Davey georganiseerd, maar door zijn
stagiaire Joep. Dit jeugdlid heeft al
meerdere edities als deelnemer mee-
gemaakt en mocht dit jaar als onder-
deel van zijn stage de wedstrijd orga-
niseren.
Alle jeugdleden die niet bang in het
donker zijn, verzamelden zich in het
clubhuis. Als eerste stond het gereed
maken van de lichtballen op het pro-
gramma. Met vele handen was dit
klusje zo geklaard en riep Olga, voor
de laatste keer op een lichtjeswed-
strijd, “aan tafel”. De jeugdleden stor-
ten zich op de friet en snacks, maar
niet voordat Joep namens alle jeugd-
leden en de jeugdcommissie Olga en
André had bedankt.

Dit was de laatste lichtjeswedstrijd,
waar zij voor de inwendige mens van
de jeugdleden en ouders zorgden.
Volgend jaar is het aan Iris en Koen
om deze taak op zich te nemen, maar
ook zij lopen al wat jaren mee.
Na het eten legde Joep de wedstrijd-
vorm uit, waarbij Davey gelukkig oplet-
te en Joep corrigeerde. Of was het nu
andersom? Ach, maakt ook niet uit! De
flights werden samengesteld en de
jeugdleden liepen letterlijk de duister-
nis in. Joep en zijn assistenten hadden
6 holes voorbereid, dus de jeugdleden
waren wel even zoet. Vanuit de duis-
ternis klonk veel gelach en geklets en
uiteindelijk stonden er na de wedstrijd
net zoveel jeugdleden in het clubhuis
als waar de wedstrijd mee begonnen

was. Namens André en Olga kregen
alle jeugdleden nog een drankje en zat
de lichtjeswedstrijd 2018 er weer op!

Golfweetjes
Hoe lang gaat een bal mee? Voor een
eerste scheurtje moet jij minstens
honderd keer swingen en hard. Als jij
niet zo hard slaat, zoals een professi-
onal, is dat zelfs 250 keer. Water is
minder goed voor een golfbal. Als een
bal langer dan drie weken in het water
ligt, kan het vocht doordringen tot de
kern en dat heeft invloed op hoe ver
een bal vliegt. 
Het is geen fabeltje dat jouw bal in de
winter slechter presteert en dat komt
niet alleen door de omstandigheden in
de lucht. Ongeacht de compressie van
de bal, verlies jij ongeveer tien meter
aan afstand als de bal een temperatuur
heeft van vier graden. Tip: houd in de
winter nog een extra bal (van hetzelfde
type en merk) in jouw zak en wissel ze
om de hole af.
Golf zoals wij dat nu kennen, is relatief
nieuw. In de Middeleeuwen echter was
kolf een populaire sport, waarbij het de
bedoeling was met een slaghout een
bal in zo weinig mogelijk slagen een
doel te laten raken. De vroegst beken-
de kolfpartij vond plaats in 1297. In de
periode na de Gouden Eeuw
(1600-1700) is ook golf ontstaan. Of
de golfsport uiteindelijk is uitgevonden
door de Nederlanders of de Schotten
is niet bewezen. Om eindeloze discus-
sies te voorkomen, wordt dit tegen-
woordig in het midden gelaten.

Jeugdgolfseizoen 2018
Het jaar zit er alweer bijna op en dan

is het moment om terug te blikken. De
jeugdleden hebben ook dit jaar weer
veel uren op de baan gestaan. De
grootste bijdrage hieraan heeft Davey
geleverd met zijn golflessen. Tijdens
deze lessen kwamen van alles voorbij;
van grip, chippen, swing maar ook
mentale spelletjes, golfen met een
vriendje of vriendinnetje of golfen met
tennisballen. Elke keer maakte Davey
er weer een leuke en leerzame les van.
Ook dit golfjaar stonden er weer gere-
geld baanlessen op het programma,
waarin de focus op course manage-
ment lag. Natuurlijk grepen enkele
leden deze lessen ook aan om de
handicap te verlagen.
 
Naast de baanlessen organiseerde de
jeugdcommissie vier jeugdwedstrij-
den; twee “normale” wedstrijden, de
geslaagde ouder-kindwedstrijd en de
traditionele lichtjeswedstrijd.
 
Nieuw op het programma waren de
uitwisselingswedstrijden met de Peel-
se Golf en de Golfhorst. Iedere club
organiseerde een jeugdwedstrijd over
9 holes. De flights werden gemixt en
zo golfden de jeugdleden op een
vreemde baan met leeftijdsgenoten.
Voor sommigen de eerste keer op een
andere baan.
 
Ook in de competitie deed het jeugd-
team van zich spreken. Dit jaar speel-
de het team op Anderstein, Scherpen-
bergh, de Rosendaelsche en op de
thuisbaan Geijsteren. Helaas kon het
team niet meestrijden om promotie,
maar er werden leuke en spannende
wedstrijden gespeeld.
 
Naast alles wat aangeboden wordt,
zijn het natuurlijk de jeugdleden die het
moeten doen. Zij zijn gemotiveerd en
willen steeds beter worden, een wed-
strijd winnen of gewoon gezellig een
balletje slaan. Wij mogen natuurlijk de
(groot)ouders niet vergeten, die elke
week de jeugdleden naar de baan
brengen.  
 
De jeugdcommissie bedankt iedereen
voor een geslaagd jeugdgolfseizoen
en wenst iedereen fijne Kerstdagen en
een voorspoedig en golfrijk 2019 toe.
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interview eric janssen
Het was die ene vrijdag, 23 november.
De meest fantastische dag. Strakblau-
we lucht, windstil, 3 graden, heerlijk.
Op zo’n dag ben je jaloers op de
greenkeepers, wat een vak. Of zou dat
slechts schone schijn zijn? Ik had rond
3 uur afgesproken met Erik, maar hij
was wat laat. Hij kwam van een foto-
shoot, jawel.
Een fotoshoot? Nieuwe carrière? 
Ja, ja, dat zou je wel denken hè? Nou,
het was voor een stuk in ‘De Green-
keeper’. Ze wilden weten hoe we het
hier regelen, zodat we van elkaar
kunnen leren.
Klinkt als een eer……. 
Nou ja, och ja, eigenlijk wel. Vooral
omdat ze hier pas net mee zijn begon-
nen en wij als 3e al aan de beurt zijn!
Goed hoor, kunnen jullie trots op zijn.
En hoe gaat het met jou?  
Goed, prima. Het loopt hier lekker. We
zijn druk bezig om de baan klaar te
maken voor de winter en met de ver-
anderingen.
En thuis?
Top. Twee lieve kinderen, 14 en 16. Ze
doen het allebei goed op school. Ze
voetballen allebei in de jeugd van
Resia.  En verder heeft Yolanda net
haar eigen kapsalon in Vierlingsbeek.
Haar eigen kapsalon? Wat stoer! Hoe
heet-ie?  
Salon 10. Ze had daar 23 jaar gewerkt
en toen wou de eigenaresse de zaak
verkopen. Yolanda kon hem toen
overnemen, dat was wel erg leuk. Zij
runt nu de salon en ik doe de admini-
stratie.
Geweldig, veel succes voor haar!  En
jij? Hoe ben jij greenkeeper geworden?
Ik heb eerst bij een rozenkweker ge-
werkt, veldrozen. Daarna runde ik 14
jaar een varkensstal. Dat was leuk
werk. Zorgen dat er zo veel mogelijk
biggetjes komen. Ik werd 40 en had het
idee dat als ik ooit iets anders wilde,
het nu moest gebeuren. Dat werd dus
bij een bedrijf in tuinberegening. Het
aanleggen en verkopen ervan. Maar ik
wilde toch weer een andere uitdaging
en toen zei een vriend van mij, je moet
eens met Raf Dittrich bellen. Ik had nog
maar amper ooit van golf gehoord, wist
er niks van, maar na het gesprek met
Raf wilde ik die uitdaging wel aan.    
En? Hoe bevalt het? Geen spijt?
Nee, echt niet. Ik doe het nu alweer dik
5 jaar en het is veel leuker dan ik dacht.

Mijn idee was alleen gras maaien,
maar het is veel meer.
Okee, vertel. (Hij gaat er eens goed
voor zitten)  
Het gaat er voor ons om de baan in
een topconditie te brengen. Mooie
contouren, strakke lijnen, het moet er
gelikt uit zien. En dat doen we allemaal
voor de spelers. Maar ons werk moet
in een samenspel zijn met de spelers.
We werken van 7 tot 15.30. In die tijd
moet het gebeuren en dan wordt er ook
gegolfd. Dat is het samenspel.
Tja en dan kan ik me voorstellen dat je
toch wel eens de ballen op je kar krijgt
of kwaaie gezichten.  
Het gaat meestal goed hoor. Maar we
moeten maximaal samenwerken en
begrijpen dat we allebei vooruit willen,
daar moeten we elkaar in vinden. Ik
ben zelf ook gaan golfen en dacht
vroeger altijd, waarom slaan ze die bal
niet gewoon recht? Maar ja, daar kom
je zo vanzelf wel achter, als je zelf ook
golft.
Ik snap precies wat je bedoelt. Het lijkt
zo makkelijk en net op het moment dat
je denkt: ‘zo, nu kan ik het’ sla je een
airshot. Maar vind je het een leuk spel?
Ja, super! Ik kan het nog niet goed, heb
handicap 39, maar we hebben zo’n lol
met z’n allen. ’s Zomers lopen we na
het werk samen wat holes, dat is echt
lachen. En we hebben ook verschillen-
de greenkeeper-wedstrijden. Je speelt
op andere banen, mooi is dat.
Maar goed, toch moet het zo zijn dat
spelers lopen te mopperen op jullie. De
meeste Geijsternaren willen vooral
snel of nog sneller rond zijn.  
Nou ja, dat klopt ook wel. Wij kunnen

ook niet uitleggen dat ze toch moeten
wachten. Wij zien dat en werken door,
maar de spelers zien dat niet.
Huh, wat bedoel je nou? 
Nou, stel op hole 9 zijn 2 flights. Wij
zijn aan het maaien op de green van 8
en er  komen spelers aan. Dan kunnen
wij wel stoppen met poetsen om ze
door te laten, maar dan staan ze op
hole 9 alsnog te wachten. Dus dan is
het handiger als wij gewoon even
doorwerken. Op zo’n moment vangen
we wel eens een boze blik, maar op
hole 9 zullen ze het dan wel weer
snappen lijkt me.
Dat lijkt me ook, ja. Maar is dit alles? 
Nou, wij worden ook vaak aangespro-
ken op structurele zaken. Waarom er
voetsporen in een  bunker staan na het
schoonblazen of zo. Maar de green-
keeper die de bunker harkt, komt er
vaak vlak achteraan. Maar goed,
daarvoor moet je natuurlijk niet bij ons
zijn, maar bij Erik of Raf. Zij voeren
trouwens een prima beleid en sturen
ons aan. In dat beleid wordt onze baan
voorbereid om zonder bestrijdingsmid-
delen te werken. In het voorjaar heb-
ben we weer even schimmels in de
greens, maar straks hebben wij die
schimmel onder controle en andere
banen nog lang niet. Het gras lijkt so-
wieso altijd groener bij de ander, maar
heus, er is overal wel wat en ik denk
dat we het hier nog niet zo slecht heb-
ben.
Helemaal mee eens. En wat was een
prachtige gebeurtenis? Privé of op het
werk? Beiden graag.
Meehelpen op de KLM Open. De
Dutch is echt over de top, ze hebben
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eric janssen

Beste leden,
 
Na 26 jaar gaan wij, André en Olga, uw club verlaten als uitbaters van de "19 hole".
We gaan zoals dat heet "met pensioen".
 
Wij kijken terug op vele jaren waarvan plezier en verdriet del uitmaakten.
Begonnen in een clubhuis met keuken, bedoeld voor een eenvoudige snack, maaltijd en klein diner, welke wij hebben
uitgebreid tot een wat meer culinaire beleving voor de leden.
 
In die jaren hebben wij diverse lustra verzorgd.
Diëswedstrijden met diners alsook carnavals-, golf- en toepwedstrijden.
Kerstdiners, mosselavonden, bedrijfs-, competie- en familiediners.
Ook de Italiaanse avonden, waarvoor artiesten speciaal overkwamen vanuit Italië, mogen in dit rijtje niet ontbreken.
 
Wij gaan nu genieten van ons pensioen en kijken terug op een mooie tijd.
Missen zullen we het werk en de contacten met velen van u zeker!
Wij danken alle leden voor het in ons gestelde vertrouwen.
Maar ook danken wij alle medewerkers/ster van de golfclub, zoals caddiemaster, secretaresse en greenkeepers voor
de gezellige samenwerking.
En last but not least ons eigen personeel, Koen, Iris, Kirsten en Janneke.
Verder wensen wij Koen en Iris heel veel succes toe als opvolgers van ons.
 
Met hartelijke groet, André en Olga

dank

er 17 greenkeepers. Wij zijn hier met
5 ½ . Het was een schitterende erva-
ring. Met 50 man in de toernooiweek
zorgen dat alles in de puntjes geregeld
was, alle neuzen dezelfde kant op. Van
4.30 uur ’s ochtends tot 10 hard aan
het werk en dan ’s avonds weer een
shift. Tussendoor werden we prima
verzorgd en bezig gehouden. Fantas-
tisch om daar deel van uit te maken.
En privé blijft me ook altijd bij, hoe we
met de kinderen van toen 6 en 8 jaar
naar Pijnacker zijn gefietst. Rugzakjes
om, 3 dagen over gedaan. Ik heb dit 2
jaar daarna weer gedaan, toen alleen
met onze zoon en in 2 dagen.
Heerlijk inderdaad, dat vergeet je
nooit. En vertel eens, hoe ziet een dag
op Geijsteren er uit? 
We beginnen om 7 uur in de kantine.

Daar horen wie wat gaat doen die dag.
Welke machine je hebt, het versteken
van de holes, wat is de richting van het
maaien, links-rechts of rechts-links. En
uiteraard de richting van de greens.
Dat kan alle kanten op en luistert ook
heel nauw. Met de koffie zijn we hier
grotendeels mee klaar en dan komt het
gewone onderhoud van het bos, de
bunkers, de fairways en de rough.
Maar nu komen de veranderingen van
de baan er ook nog bij. Genoeg afwis-
seling dus en beslist meer dan alleen
maar maaien, haha!
Gelukkig wel ja. Tot slot mijn laatste
vraag, altijd dezelfde: wat zou je de
lezers mee willen geven?
Oh, dat is makkelijk: Geniet van wat er
is!
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herenconvent

MAAS EN PEEL TROFEE
Evenals vorig jaar speelden we om de
Maas en Peel met zes teams. De
ca.120 leden van het Herenconvent
zijn zodanig verdeeld, dat ieder team
qua handicap van gelijke sterkte is. De
team captains zijn Bertus Van Mook,
Dolf Matulessy, Geert  Willems, Jos
Manders, Pieter Gerrits en Wim van
Osch. Bij de eerste 2 wedstrijden ging
het om de beste 5 scores van ieder
team, deze 5 beste scores werden
getotaliseerd tot 30 scores, waarbij
nummer één 30 punten krijgt en num-
mer dertig 1 punt.
Er werden twee voorwedstrijden ge-
speeld, een eclectic en een vossen-
jacht. De drie hoogst geklasseerde
teams na twee wedstrijden strijden in
de grote finale om de beker en de drie
laagst geklasseerde teams spelen een
troost finale. De wedstrijdvorm in de
beide finales is Amerikaantje.
Vrijdag 21 september werd de eerste
wedstrijd gespeeld, spelvorm Eclectic.
De opkomst was goed. Na veel reken-
werk was de score als volgt: 1. team
Matulessy 118 punten, 2. team Man-
ders 88, 3. team van Osch 85, 4. team
Gerrits 81, 5. team Willems 66 en
laatste werd team van Mook met 27
punten.
Een week later werd de Vossenjacht
gespeeld. De vos was die speler, die
vorig jaar de meeste punten voor zijn
team bijeen had gesprokkeld en dat
was team captain Geert Willems. De
vos met marker Paul ten Brummelhuis
was om 07.30 gestart. De vos speelde
een goede ronde, met veel goede
holes waar we een harde dobber aan
hadden en enkele holes die de mees-
te spelers met een plus konden beëin-
digen.
Na correctie van diverse kaarten kon
de eindscore worden opgemaakt. Het
team met de meeste punten was team
Gerrits en team Willems ieder met 108,
3. team Matulessy 93, 4. team Man-
ders 77, 5. team van Osch met 62 en
laatste  team Van Mook met een ma-
gere 17, dit laatste werd vooral veroor-
zaakt doordat er te weinig spelers
meededen voor team van Mook.
Na 2 voorrondes was de stand als
volgt: 1.  team Matulessy 211 pnt., 2.
team Gerrits 189, 3. Willems 174. Deze
drie teams zullen in de grote finale om

de Maas Peel Trofee spelen. In de
kleine finale spelen de overige drie
teams
Vrijdag 5 oktober was de finale. De
punten verdiend in de voorrondes
vervielen, we begonnen dus vanaf
scratch. Er werd hard, fair en op het
scherpst van de snede gespeeld. Toen
uiteindelijk alle wedstrijdpunten waren
opgeteld bleek, dat de beker gewon-
nen was met 175 wedstrijdpunten door
team Matulessy. De troostfinale werd
gewonnen door team van Osch met
150 wedstrijdpunten.
Na afloop werd bekend gemaakt, dat
door een kleine scheef groei er een
compleet nieuwe indeling gemaakt zal
worden. Sommige captains dachten,
dat het een transfermarkt was en
boden hoge bedragen voor sterspe-
lers. Aangezien we allemaal amateur
zijn en het PSV/AJAX effect willen
vermijden, zal de wedstrijdcoördinator
de herindeling doen.
 
ALV
Na afloop van de finale om de Maas
en Peel trofee werd er eerst een lunch-
buffet genuttigd en daarna hielden we
onze jaarlijkse ALV. Dit was eenmalig
een maand eerder dan gebruikelijk en
dat kwam omdat onze President van
eind oktober tot eind december een
fietstocht had gepland met veel zand,
wind en hoge temperaturen door het
noordwesten van Afrika.
Paul leidde de vergadering als van-
ouds en ging soepel door de agenda
heen.
Richard van Wijnbergen vroeg en
kreeg het woord om iedereen te be-
danken, die hem steunden tijdens zijn
slopende ziekte. Het gaat nu weer
goed en inmiddels heeft hij de eerste
rondjes gelopen.
Voor Ronald Barendsen betekende
deze vergadering het einde van een
periode van 12 jaar als bestuurslid. Hij
werd uitgebreid in het zonnetje gezet
en op een passende manier bedankt
voor zijn inzet voor het Herenconvent.
Ronald nogmaals bedankt. Ronald
blijft nog wel actief als wedstrijdleider.
In ons jubileum jaar (40 jaar Convent)
zijn we begonnen met jubilarissen in
het zonnetje te zetten. Dit zijn leden
die 20 jaar of langer lid zijn van het
Herenconvent. Dit jaar betrof het 9

leden. Tijdens onze jubileumwedstrijd
op 20 juni hadden wij er al 4 leden
gefeliciteerd nl. Rel van der Tocht, Bert
Kurstjens, Sef Lommen en Bertus van
Mook. Het was de bedoeling om de
overige 5 leden tijdens de ALV te feli-
citeren, maar alleen Joop Burgering en
Frans Schwering waren aanwezig. 14
dagen later hebben we Bernard Poppe
nog in het zonnetje gezet. De twee niet
genoemde leden zijn Jaap Admiraal en
Ed Schermer, die later gefeliciteerd
zullen worden.
 
ZOMERPRIJZEN
Omdat de ALV een maand vervroegd
was, zijn de Zomerprijzen na de wed-
strijd van 2 november uitgereikt.
Golfer 2018 1e categorie (exact han-
dicap 0.0 – 23.7).
Dit jaar speelden we 9 wedstrijden,
waarvan de beste vijf telden voor de
het kampioenschap.  Max Huig is met
173 stableford punten als winnaar uit
de bus gekomen. Tweede werd Geert
Willems met 167 punten en derde werd
Jac. Arts met 164 punten.

Golfer 2018 2e categorie (exact han-
dicap 23.8 – 36.0)
In deze categorie leek het als je naar
de tussenstand keek dat het tot de
laatste wedstrijd spannend was, maar
in feite was de winnaar twee wedstrij-
den voor het einde al bekend. Dit was
niet uit de stand op te maken, maar
kwam omdat de latere winnaar in twee
categorieën punten had verzameld. Hij
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herenconvent
speelde de eerste vier wedstrijden in
de 2e categorie en had toen al 155
punten verzameld.  Wij hebben de
regel dat wanneer je tijdens een sei-
zoen in twee categorieën meedoet, je
ingedeeld zal worden in die categorie,
waarin je de meeste punten hebt ver-
zameld, Dat was dus de 2e categorie.
Uiteindelijk kwam Jac. Linskens als
winnaar uit de bus met in totaal 184
punten. Tweede werd Ronald Barent-
se met 170 punten en derde Jan Cre-
mers met 168.

 
SUPER BIRDIE
Voor de Super Birdie telden dit seizoen
in totaal 14 wedstrijden mee. De regel
dat de trofee maar eenmalig kon wor-
den gewonnen, werd afgeschaft,
omdat niemand er meer met kop en
schouders bovenuit stak. Hierdoor had
iedereen weer kans. De winnaar werd
met 6 birdies Geert Willems gevolgd
door Hein Fick met 4 birdies.
 
RINGERSCORE
Alweer voor de derde keer organiseer-
den wij een Ringerscore. De scores in
alle 13 qualifying wedstrijden telden
mee. Er werd gespeeld in twee cate-
gorieën: een bruto en een netto cate-
gorie. Wel zo leuk want in de bruto
categorie kwamen over het algemeen

Zoals Henk al meldde in zijn verslag,
reed Paul, de president van het heren-
convent, door zand en wind in Afrika.
De redactie heeft dit toch even nage-
fietst (!) en het resultaat vind u hieron-
der.
 
WEST AFRICA EN VELO
Het is altijd leuk melding te kunnen
maken van bijzondere prestaties van
clubleden. Zo hadden we vorig jaar
iemand, die naar Rome liep; nu is er
een lid, dat een eindje door Afrika fietst!
En het is niet de minste:

Paul ten Brummelhuis, president van
het Herenconvent, fietst de “West Af-
rica en velo” trip. Als u niet weet, wat
dit inhoudt, dan laten we hier zijn route
zien. Een enorme prestatie, die in ruim
10 weken wordt volbracht. Als u dit
leest, zal Paul wel weer (bijna) thuis
zijn. U kunt genieten van een dagboek
op https://paultda.wordpress.com/

de lage handicappers boven drijven,
terwijl er in de netto categorie vooral
door de hogere handicappers om de
eerste prijs werd gestreden.
 
Uiteindelijk was de uitslag als volgt:
Bruto: 1. Geert Willems 40 pnt., 2.
Bertus van Mook 39 pnt.en 3 gedeeld
Jos Manders en Hein Fick met 38
punten.
Netto: 1. Gerrit Taks 59 pnt., 2. Jan
van  Staveren 59 pnt. en 3 gedeeld
Joost Jansen en Piet Poels met 57
pnt..
Alle winnaars en runners up nogmaals
gefeliciteerd.
 
Henk van der Schaft
Secretaris/penningmeester van het
Herenconvent

Herenconvent
 
Het Herenconvent nodigt niet-leden uit om eens kennis te komen maken. Bent u heren lid van de GC “Geijsteren” en
in het bezit van een EGA handicap, dan kunt u vanaf 29 december 2018 tot en met 23 februari 2019 geheel vrijblijvend
en zonder kosten ter kennismaking inschrijven voor onze wekelijkse wedstrijd op vrijdag. U kunt tot woensdag 14.00
uur voorafgaand aan de vrijdagwedstrijd inschrijven via de website. Mocht de inschrijving niet lukken bel dan
0624415205 en ik zorg er voor dat u ingeschreven wordt.
Henk van der Schaft
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wat zeggen de regels ?

Wat zeggen de Regels
 
De tijd dringt om de vernieuwde regels
per 2019 meer onder de mensen te
brengen. Hiertoe is een uitgebreide
aanzet gedaan in een publicatie in de
vorige uitgave van de Blauwe Steen
door Ruud Janssen, bestuurslid Golf-
zaken. Daarin werd uitgegaan van een
gezonde dosis zelfwerkzaamheid en
de mogelijkheden om op diverse web-
sites in te loggen om verdere details te
ontdekken. Zo zullen er ook nog zeker
meerdere publicaties nodig zijn, zeker
ook via de website van onze golfclub.
 
Waar nog weinig tot geen aandacht
aan is geschonken zijn de inlegvellen
in de Regelboekjes naast die voor
Professionals ook één voor golfers op
leeftijd. Bij toeval kwam ik het concept
in Amerika tegen en zal ik hierbij mijn
vrije vertaling van dat laatste opteke-
nen:
 
Regels voor golfers die de leeftijd
van 70 zijn gepasseerd in afwijking
en aanvullend op de Golfregels
2019 (70+ Regels)

 
Regel 1.a.5: Een bal gesliced of ge-
hooked in hoge rough mag worden
opgepakt en vervolgens geplaatst
worden op de fairway op een punt op
gelijke hoogte van de afstand, waar de
bal in de rough is terecht gekomen
zonder straf. (Argument: Een sr. golfer
behoort niet gestraft te worden voor

hoog gras dat greenkeepers vergeten
of nagelaten hebben om te maaien)
 
Regel 2.d.6(b): Een bal, die een boom
raakt, wordt geacht de boom niet te
hebben geraakt. Dit is eenvoudig pech
en pech hoort niet thuis in een ander-
zijds wetenschappelijk spel. De sr.
golfer moet de plaats bepalen, waar de
bal ongeveer terecht zou zijn gekomen
als hij de boom niet geraakt had en
zonder straf verder spelen van die
plaats.
 
Regel 3.b.3(g): De definitie van een
verloren bal komt te vervallen. Een
verloren bal op of vlakbij de baan zal
uiteindelijk gevonden en meegeno-
men worden door iemand anders en
wordt daarmee een gestolen bal. De
sr. golfer mag deze overtreding niet
nog erger maken door zichzelf ook nog
een straf toe te kennen.
 
Regel 4.c.7(h): Als een put recht over
de hole passeert zonder te vallen,
wordt hij geacht uitgeholed te zijn.
(Argument: De wet van de zwaarte-
kracht weegt zwaarder dan de
golfregels)
 
Regel 5.: Puts die zo dicht bij de hole
stoppen, dat ze er in kunnen worden
geblazen, mogen er worden in gebla-
zen. Dit gaat echter niet op voor ballen
die meer dan een halve scorekaart (7,5
cm) van de hole blijven liggen (we
willen van het golfspel niet een aanflui-
ting maken)
 
Regel 6.a.9(k): Er is geen straf voor
zogenaamd “out of bounds”. Als golf-
baan eigenaren of pachters niet zo
overmatig zuinig waren en genoeg
land zouden aankopen of pachten, zou
dit euvel niet hoeven te bestaan.
Een sr. golfer verdient een veront-
schuldiging, geen strafslag.
 
Regel 7.g.15(z): Er is geen strafslag
voor een bal in een waterhindernis,
omdat golfballen zouden moeten blij-
ven drijven. Sr. golfers zouden niet
moeten worden gestraft voor tekortko-

mingen van de fabrikanten.
 
Regel 8.k.9(s): Reklames en adverten-
ties beweren, dat golfscores verbeterd
zouden worden door nieuw materiaal
aan te schaffen. Gezien dat dit finan-
cieel niet praktisch is voor vele sr.
golfers, mag een halve slag per hole
worden afgetrokken voor het gebruik
van ouder materiaal.
 
Regel 9.k.34(a): Als een boom zich
bevind tussen de bal en de hole en de
boom is geschat jonger dan de leeftijd
van de speler, dan mag de bal zonder
straf worden verplaatst naar een bete-
re positie. (Argument: Dit is zo omdat
de boom nog klein was of zelfs niet
bestond toen de betreffende speler
jonger was en hij niet gestraft mag
worden vanwege zijn leeftijd.)
 
 
Noot: HaReCo’s worden geadviseerd
om alle senior golfers (70+) binnen hun
vereniging meerdere kopieën  te ver-
strekken van dit inlegvel en er op aan
te dringen om die in hun tas mee te
nemen. Mochten zij golfers tegen
komen die zich van deze regels ont-
houden of niet kennen, dan kunnen zij
die alsnog een kopie verschaffen.
 
Golf is.... boven al.... een spel van in-
tegriteit.
 
Ook in het nieuwe jaar veel golfplezier
gewenst, maar dan met de nieuwe
regels. Een goede tijd ook om  “Ready
Golf” uit te proberen!

 
Fred van Kampen (referee)
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Eindstand maandbeker
2018

(best of five)
 
Dames strokeplay bruto
 
1. Birgit van Gasselt                405
2. Jeanine Lommen                 413
3. Ria Frenken                         452
4. Riny van Sundert                 463
5. Olga Ploegmakers               486
 
Dames strokeplay netto
 
1. Birgit van Gasselt                 369
2. Jeanine Lommen                  376
3. Loredana Brutaru                 382
3. Riny van Sundert                  382
5. Leontine Buytendijk              388
 
Heren strokeplay bruto
 
1. Rob van Heesch                    409
2. Geert Willems                       415
3. Barry Jaspers                        439
4. Martien Giebels                     443
5. Ton Hesen                            498
 
Heren strokeplay netto
 
1. Geert Willems                       369
2. Rob van Heesch                   373
3. Barry Jaspers                       378
4. Ton Hesen                            382
5. Martien Giebels                    390
 
Dames stableford
 
1. Annemie de Jongh                165
2. Gerda de Beijer                     163
3. Mia Lommen                         157
4. Greet Langeveld                    152
5. Annelies Willems                   151
 
Heren stableford
 
1. Max Huig                                181
2. Sef Lommen                          168
3. Alan Moss                              161
4. Jan Cremers                          157
5. Piet Poels                               141
 
 

Tijdens de ALV werden ook weer de
gebruikelijke prijzen uitgereikt; helaas
was de belangstelling van de winnaars
minimaal: slechts 2 winnaars waren
komen opdagen om hun prijs in ont-
vangst te nemen, teleurstellend.
Wij hebben wel de moeite genomen de
winnaars van de maandbeker hier te
vermelden. Verder werd Brigit van
Gasselt golfster van het jaar en Geert
Willems golfer van het jaar.
De Vale Kei A was voor Geert Willems,
de B kei was voor Theo Houba.
 
Verder werd afscheid genomen van
een aantal commissieleden: de hele
automatiseringscommissie (zie "van
de redactie') en een tweetal Weco-le-
den werden geportretteerd.

Dank
Deelname aan de maandbeker Stable-
ford wedstrijden leverde me naast
leuke wedstrijden met fijne mensen
ook een bos bloemen en een bijzonder
mooi cadeau op.
Graag wil ik Albert Pelser, Martin Cuy-
pers, Greet Langeveld en Harry Geurts
bedanken voor de wijze, waarop zij
elke maand weer deze wedstrijden
hebben georganiseerd. Dank zij hen is
het voor de leden van G en C Club
Geijsteren een mooie gelegenheid om
nieuwe en “oude “ leden op een gezel-
lige en sportieve wijze te ontmoeten.
 
Annemie de Jongh
 
Noot van de redactie
Laat nou de enig aanwezige winnares
van een maandbeker een fraai dank-
woord aanleveren, waarbij wij moeten
aantekenen, dat de van haar gemaak-
te foto technisch zo matig was, dat hij
niet publicabel is. Annemie, excuses
daarvoor! Gelukkig staat er nog een
foto van jou bij de damesdag.

Zussen Margriet van Grinsven en Els
Claesssens namen tijdens de dames-
dag op 6 december. afscheid met een
Sinterklaasgedicht en met bonbons.
Wat een leuke vrouwen!

prijzen en meer
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www.bijroellinssen.nl | 0478- 745035 | 

info@bijroellinssen.nl

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

Platte daken

MMMetalen dak- en wandsystemen

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

>

houd
>
> Zink- en koperwerk

Openingstijden: 

 

ma. - vr.: 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur,
  

za.: 9.00 - 12.00 uur

> Renovatie en onderhoud

> Hellende daken

>

> Zink- en koperwerk

>

> Boeiboordbekledingen

> DakservcccciCcqqcce

> Dakwinkel

cCDakkapellen en dakvensters>

T (0478) 53 17 95  •  F (0478) 53 25 44  •  E info@jacobs-dakbedekkingen.nl
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aanpak de blauwe steen

Geachte redactie van de “De Blauwe
Steen”.
 
De tekst op de achterpagina van de
laatste editie van de “De Blauwe
Steen” vond ik enigszins misplaatst.
Eerder al heeft in de redactionele co-
lumn gestaan dat de financiële voor-
uitzichten niet florissant zijn om met
ons clubblad in de huidige vorm verder
te kunnen gaan. En dus moet de re-
dactie al nagedacht hebben hoe daar
verder mee te gaan.
Als oprichter van de “De Blauwe
Steen” 40 jaar geleden waren de finan-
ciële vooruitzichten voor het opzetten
van een clubblad ook niet gunstig.
Toch kregen we het voor elkaar, met
veel inspanning van velen, een club-
blad op te zetten. Het typewerk, de lay-
out, het drukwerk, het in de envelop-
pen steken, de verzending, alles
deden de redactie leden zelf. Dat ge-
durende vele jaren!
Ons clubblad was autonoom en onaf-
hankelijk van gelden. Sponsorgelden
waren om de kwaliteit van de druk te
verbeteren.

Tijden veranderen maar onafhanke-
lijkheid moet blijven.
Het publiceren via de website maakt
de redactie afhankelijk van het be-
stuur. Dat zou een beperking kunnen
zijn van meningsuiting maar ook be-
perking  van de werkwijze van de re-
dactie.
Is het nog van deze tijd om een club-
blad door een drukker te laten druk-
ken? Het samenstellen van de lay-out
kan door de redactie zelf gedaan wor-
den. Met de huidige tekst- en beeld-
programma’s van Windows en Apple
moet dat kunnen. Het is een enorme
kostenbesparing.
Is het nog van deze tijd om een club-
blad tegen portokosten te laten ver-
zenden? Met de huidige computer
besturingssystemen kan het clubblad
per e-mail naar de leden verzonden
worden. Ook een enorme kosten be-
sparing.
Sponsorgelden zijn nog in geringe
mate of zelfs helemaal niet nodig. En
reclame  dient zoveel mogelijk verme-
den te worden. Onafhankelijkheid van
ons clubblad moet blijven! Dat bete-

kent dat de redactie zelf heel veel moet
doen, zoals dat 40 jaar geleden ook
gedaan werd, met dit verschil dat de
apparatuur veel meer mogelijkheden
biedt.
Ongetwijfeld zal de redactie over deze
aanpak ook haar gedachte hebben
laten gaan. Als oprichter van ons club-
blad “De blauwe Steen” zie ik met deze
aanpak de toekomst  voor de redactie
lachend tegemoet.
 
Met vriendelijke groet, Camille
Cammaert
 
Noot van de redactie
Bovenstaand artikel, of moeten we
zeggen "cri de coeur", is een pleidooi
voor een digitaal clubblad. Dat hadden
we natuurlijk ook zelf wel bedacht.
Maar de opmerking op de achterpagi-
na was juist bedoeld om de leden er
attent op te maken, dat een gedrukte
blauwe steen op de tocht staat. Het
samenstellen van de lay-out wordt al
jaren door de redactie zelf gedaan. De
huidige kosten bestaan op dit moment
alleen uit druk- en portokosten.

Bertus van Mook bokaal

Op 21 oktober werd een klassieker
gespeeld: de Bertus van Mook bokaal.

Deze keer in oktober, omdat de zomer-
periode, waarin deze wedstrijd norma-

liter wordt gespeeld, zo heet was, dat
de wedstrijdleiding good old Bertus
niet de wei in durfde sturen. Probleem
was nu, dat Bertus met rugklachten
worstelde, maar hij heeft er zich kranig
doorheen geslagen. Hieronder een lijst
van de prijswinnaars.
 
Uitslag
 
1ste categorie
1. Nellie Basten +7 2de negen +4
2. Annie Dittrich +7 2de negen +3
3. Jokie de Vos +6

2de categorie
1. Piet Jacobs +11
2. Mien Pijpers + 9.
3. Fons van Sundert + 7

Longest Dames Nellie Basten
Longest Heren Ruud Hoogenboom

Neary Dames Nellie Basten
Neary Heren Sraar Poels
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variabel

In een recente zaak voor het ge-
rechtshof ’s-Hertogenbosch stond
een fanatiek golfende DGA centraal.
Deze DGA reed rond in een auto van
de zaak, waarvoor hij een Verklaring
Geen Privégebruik Auto bezat. Toen
uit zijn rittenadministratie echter
bleek, dat hij alle kilometers naar
zijn golfclub als zakelijke kilometers
had opgegeven, legde de inspec-
teur naheffingsaanslagen loonhef-
fingen op. 
De DGA verweerde hier zich stellig
tegen. Hij gaf aan dat de ritten naar de
golfclub uitsluitend een zakelijk karak-
ter droegen, omdat hij daar zijn zake-
lijke relaties ontmoette. Indien hij voor
de fun ging golfen, dan zou hij zijn
privéauto gebruiken. De inspecteur
was het hier niet mee eens. Hij stelde
zich op het standpunt dat golf per de-
finitie een privéaangelegenheid is met
privékilometers als gevolg. 
Wat vond het Gerechtshof?
Het Gerechtshof verwierp niet alleen
de stelling van de DGA maar ook de
stelling van de inspecteur. Het Ge-
rechtshof stelde namelijk vast dat de
ritjes zowel een zakelijk, als een privé
karakter dragen. Het hof oordeelde,
dat de bezoekjes aan de golfclubs wel
degelijk hebben geleid tot het ontmoe-
ten van nieuwe zakenpartners van de
DGA, alsmede dat de omzet van zijn
BV hierdoor gestegen is. Echter, dient
volgens het hof het privékenmerk van
het golfen zeker niet uit het oog verlo-
ren te worden.
En nu…?
Het hof bepaalde dat de situatie van
de DGA moest worden vergeleken met
de situatie van vergelijkbare willekeu-
rige werknemers om te kunnen bepa-
len hoeveel ritten een privékenmerk
hebben. Uit de door de DGA overlegde
Golfbranche Monitor Jaarrapportage
2010 bleek dat een golfer in 2010 on-
geveer 17 rondjes van 18 holes (of
vergelijkbaar) speelt. Dit bracht met
zich mee, dat 17 van de in totaal 79
ritjes als privéritten aangemerkt
moesten worden. 
Wat betekent dit voor u?
Deze uitspraak laat zien dat autoritten
naar accommodaties als een golfbaan,
onder voorwaarden gedeeltelijk als
zakelijke kilometers kunnen worden
aangemerkt. Dergelijke uitkomsten
blijven echter zeer afhankelijk van het

specifieke geval. Heeft u een verkla-
ring geen privégebruik, dan is het goed
om uw ritten in het kader van boven-
staande nogmaals goed te (laten) be-
kijken.

Met vriendelijke groet,
Ruud Janssen 
Bestuurslid Golfzaken

Damesdag
 
Tijdens de najaarsvergadering op 1
november werden de prijzen verdeeld
van de zomercompetitie. De laatste
wedstrijd werd gewonnen door Dinie
Sommerdijk en Riny v.d. Voort.

De winnaressen van de laatste zomer-
dag Riny vd Voort en Dinie Sommerdijk

De eindzege in de 1e categorie was
voor Trix v.d. Mast gevolgd door Jokie
de Vos; in de 2e categorie won Marian
Jeuken gevolgd door Mia Lommen; in
de 3e categorie won Nel Frederix en
Leonie Lokin werd tweede.

De 3 winnaressen: Trix van der Mast
(1e cat.), Marian Jeuken (2e cat.) en
Nel Frederix (9holes)

Birdie Queen werd Trix v.d. Mast.
Tijdens deze vergadering werd af-
scheid genomen van Annemie de
Jongh als lid van de damescommissie.

Winnares 1e categorie bijgeschreven
op palmaresbord

Tijdens de bestuurswedstrijd zagen
we deze schoenen; van wie zouden
die toch zijn?
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nieuws van het secretariaat

Bent u al bekend met de manden ge-
vonden voorwerpen?  covers van
golfclubs, petten, jassen, kledingstuk-
ken etc. vindt u mogelijk terug in de
twee manden bij de kleedkamers.
Heeft u pluspunten gevonden: die mag
u delen met anderen.
Heeft u verbeterpunten, dan vernemen
we dat graag rechtstreeks en zullen
alle meldingen serieus behandelen
waarbij getracht wordt tot een passen-
de oplossing te komen.
Wilt u de club en uw medegolfers een
extra warm hart toedragen: de vereni-
ging is altijd op zoek naar vrijwilligers.
Meld uw interesse bij een van de be-
stuursleden of bij het secretariaat en
uw eventuele expertise/interesse die u
met ons wilt delen. Wellicht kunnen we
er een passende invulling aan geven.

Opzeggingen 2018
 
Business/bedrijfsleden
Bram Berden, ITSN
Roel Jacobsl, Jacobs Dakbedekkingen
Rob Menheere, Kees Werkt
Sjoerd Menheere, Limax
Norbert van Haren, Van Haren
Autobedrijven
 
Diverse lidmaatschappen

Bintner, Matt
Bollen, Tilma
Bongaerts, Servie
Burgt, Harry van der
Camps, Irene
Claessens Els
Coolen Maarten
Coopmann, Olivier
Cremers, Ron
Dijkema, Annemiek
Driesen, Rie
Elbers, Timo
Elesen, Martina
Ewalds, Marietje
Geboers, Noud
Grinsven, Margriet van
Hagedoorn, Han
Hagels, Iet
Hanssen, Isabelle
Hanssen, Rian
Hanssen., Sophie
Hermans, Leopold
Heydenrijk, Lodewijk
Jamin, MarieJose
Jansen, Daan
Jansen, Liz
Janssen Margot
Janssen, Arno
Janssen, Irma
Janssen, Jos
Janssen, Riet
Jaspers, Vera

Beste leden, Vrienden van Geijsteren, Om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden én afscheid te nemen van Olga en André nodigen we u uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 20 januari 17.00u in het clubhuis. Om organisatorische redenen is deze later gepland dan u gewend bent. We hopen met u te proosten op een sportief, gezond en gezellig jaar met een sprankelende gastronomische start voor Iris en Koen Namens het bestuur, Geert-Jan Verstraaten, voorzitter
 

Kraaijeveld, Gerrit
Lauwers, Josje
Linthorst, Angèle
Manders, Louis
Mast, Trix van der
Min, May
Oskam, Aart
Oudijk, Dirk
Peijs, Annemie
Pekelharing, Jules
Pelser, Gertie
Poels, Annemarie
Rahel, Nouri
Reinhoud, Joep
Reinhoud, Marij
Ritzen, Lucienne
Schouten, Marij
Schouten, Paul
Schreurs Lies
Strien, Anja van
Swaghoven, Richard
Thiel, Piet Hein van
Van der Heijden, Simon
Van der Vorst, Conny
Van der Vorst, Eddy
Verhoeven, Trees
Vermeer Frans Jan
Vloet, Rob
Waals, Roel
Wekking, Julien
Zuidwijk, Ans
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