Clubperiodiek van de Golf- en Countryclub Geijsteren
jaargang 41 nummer 1 - 30 maart 2019

Zo.

Geen 18, geen alcohol
Met trots voor u gebrouwen

X51647_Bavaria_Pils_Adv_A4_staand.indd 1

2

24-02-14 09:10

GOLF en COUNTRYCLUB
GEIJSTEREN
Het Spekt 2,
5862 AZ Geijsteren
www.golfclubgeijsteren.nl

Clubblad 'De blauwe steen'
Verschijnt 4 keer per jaar
41e jaargang, nummer 1

COMMISSIES
Baancommissie
Raf Dittrich, baancommissaris
Businessclub commissie
Marcus Gerrits, voorzitter
Clubhuiscommissie
Maaike de Vocht, voorzitter
Damescommissie
Riny van Sundert, voorzitter

Secretariaat en ledenadministratie
Rachel Vogels
Tel. (0478) 53 2592
E-mail secretariaat@
golfclubgeijsteren.nl

Technische commissie
Henk Steeghs, voorzitter

Caddiemaster
Ian Turner
Tel. (0478) 53 1809
E-mail caddiemaster@
golfclubgeijsteren.nl

Handicartcommissie
Frank Laudy, consul

Clubhuisbeheerder
André en Olga Sommerdijk
Tel. (0478) 53 2591
www.negentiendehole.nl

Professional
Davey van Mulken 06-53219181
Les annuleren: 2 x 24 u. van tevoren
davey@vanmulkengolf.com

Bestuur Vereniging
Geert-Jan Verstraaten, voorzitter
Guido van der Steen, secretaris
Antoinette Kok, penningvrouwe
Maaike de Vocht, lid
Ruud Janssen, lid
Marc Puyn, lid

Handicap- en regelcommissie
Sjef Schlooz, voorzitter

Jeugdcommissie
Peter Walraven, voorzitter
Sponsorcommissie
Maria Lutam, Barbara Reuwer
Herenconvent
Paul ten Brummelhuis, president
Wedstrijdcommissie
Harry Geurts, voorzitter

INHOUDSOPGAVE

van de redactie
5
van de voorzitter
6
de regels
7
nieuwjaarsreceptie
8
nieuwjaarsreceptie
9
de baan
10
de baan/ ingezonden
11
herenconvent
12
herenconvent
13
voor de jeugd
15
interview Davey
16
interview Davey
17
nieuws weco
19
sponsoren
20
businessleden
21
golf en voeding
22
golf en voeding
23
nieuwe bestemming golfbanen24
variabel
25
variabel
26
secretariaat
27

Redactie De blauwe steen
Jip Kappers
Barbara Reuwer
Eugène Verstraaten
Bert Viersma

sluitingsdatum kopij:
Meer informatie over de commissies is
te vinden op de website van Golfclub
Geijsteren (zie onder ledeninformatie).

30-06-2019
kopij inleveren per e-mail aan:
secretariaat@golfclubgeijsteren.nl
(tekst separaat in Word, foto's als
JPG-bestand)

3

sinds 1881

www.schaef fer s.nl

Quality
is our drive !

We v e r s t r a a t 1 Ve n r a y 5 8 3 2 2 6

Boomwereld
kwekerij & boomverzorging

De specialist in
boomonderhoud

Boomwereld Geijsteren
0478 692861
www.boomwereld.nl
e-mail: info@boomwereld.nl

4

van de redactie
Het eerste nummer van de 41e jaargang van ons onvolprezen clubblad is
weer van de persen gerold. Altijd
spannend of onze adverteerders ons
trouw zijn gebleven. Gelukkig kunnen
wij u melden, dat we juist voldoende
adverteerders hebben om dit jaar weer
kostenneutraal te kunnen werken. Een
woord van grote dank aan alle adverteerders, waarvan er velen al jarenlang
ons blad steunen. Helaas zijn er wel
een paar afgevallen, maar daar zullen
we mee moeten leven.
Het eerst nummer: dus ook traditioneel
weer een fotocollage van de nieuwjaarsreceptie en uit de gehoorde opmerkingen kunnen we wel opmaken,
dat iedereen uitkijkt naar de foto’s in
de hoop zichzelf afgedrukt te zien.
Enige nieuwsgierigheid huist in ieder
van ons. Dit jaar werd de receptie culinair opgetuigd door onze nieuwe uitbaters Iris en Coen. Het was voortreffelijk.

Qua leeftijdssamenstelling van onze
club zou de belangstelling overdonderend moeten zijn, maar voor zover wij
dat kunnen beoordelen, viel dat toch
wat tegen. Ouderen willen wel hun
balletje slaan, maar veranderingen in
het dagelijks leefpatroon horen daar
niet bij.
Het is bijna al gewoon geworden, dat
er een interview wordt geplaatst met
een vooraanstaand clublid of medewerker. Deze keer is het de beurt voor
ons aller Davey, al weer 8 jaar pro op
onze baan. Veel werk, waarvoor dank
aan onze interviewster Barbara Reuwer.

om deelgenoot te zijn van goede, maar
ook van minder leuke momenten in de
sport. Om u wat te helpen staan in dit
nummer aanwijzigingen voor het
maken van een goed verslag.
De financiën van onze club blijven een
heikel punt. Er zijn weer een tweetal
nieuwe initiatieven: een "bedelbrief"
om te doneren voor een opknapbeurt
van het clubhuis en een ambassadeurschap, waarover u alles leest in de
mededelingen van het secretariaat.
En dan komt natuurlijk het nieuwe
golfseizoen weer in zicht. Iedereen
snakt naar mooi weer, snelle greens
en grazige fairways. Dit laatste zal nog
een hele klus worden, want we zijn
natuurlijk erg benieuwd hoe de droogteschade van het afgelopen jaar zich
in de komende groeiperiode zal herstellen. We zijn steeds zeer verwend
geweest met een uitstekende baan;
laten we hopen, dat we over enige
maanden dat weer kunnen zijn. Afgelopen winter werden er ook veel bomen
gekapt, zelfs spelbepalende bomen op
hole 5 en 6 moesten het lootje leggen.
Belichting en ziekten waren kennelijk
niet het enige argument. De meningen
over dit beleid waren in ieder geval
divers.
Hoe het ook zij wij wensen ieder een
heerlijk golfseizoen. Liefst met wat
zon, maar niet zoveel als het afgelopen
jaar!

Als dit een voorbode wordt van wat ons
dit jaar culinair te wachten staat, dan
gaan we een goed jaar tegemoet. Ook
werd definitief afscheid genomen van
Olga en Andre. Het was een mooie
bijeenkomst; de muziek was leuk,
maar belemmerde ook een goed gesprek. Wij kregen niet de indruk, dat
dansen tot de topprioriteit van onze
club behoort!
Geheel nieuw is een FIT-plan voor
senioren vanaf 50 jaar ontwikkeld door
de NGF gericht op verbetering van
golfvaardigheden en lichamelijke conditie. De damescommissie en het herenconvent hebben hiervoor een pilot
opgestart. Onderdeel hiervan was ook
een presentatie over voeding, waarvan een samenvatting in dit blad is
opgenomen. Een sympathieke actie.

Ruud Janssen, een onzer bestuurders, waarvan gefluisterd wordt, dat hij
Geert Jan als voorzitter gaat opvolgen,
stuurde ons een artikel uit het Financieel Dagblad. Het is een interessant
artikel in die zin, dat het aantoont hoe
matig het met het Nederlands golfleven is gesteld. Overigens zien we een
zonnepark op onze baan niet gauw
komen, midden in de bossen van
Geijsteren, dat gaan het landgoed
Geijsteren en de gemeente Venray
nooit goed vinden! Gelukkig maar.
Binnenkort start ook weer de golfcompetitie: er staan 11 heren- en damesteams en 1 jeugdteam ingeschreven.
Zoals ieder jaar doen we weer een
oproep aan alle teams om een impressie te geven van hun belevenissen
liefst opgeleukt met foto’s. Altijd mooi

Op de Rheingolfmesse waren de Limburgse golfclubs met een stand vertegenwoordigd; waar was Geijsteren?
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van de voorzitter
Beste leden,
Het nieuwe golfseizoen is inmiddels in
volle gang en de vroege start van een
mooi voorjaar brengt ons weer snel in
een positieve mood. Een mooie maar
zachte winterperiode is ons voorafgegaan en voor de diehards, toch een
uitdaging om ook dan de baan in te
gaan.
2019 begon niet goed. Op 4 januari
tijdens het seniorenconvent op hole 1
kreeg Jan van Staveren een hartstilstand en overleed ter plekke. Ondanks
adequaat handelen van zijn medespelers kwam uiteindelijk iedere hulp te
laat. Ook hebben we afscheid moeten
nemen van Joop Kwaak (oud bestuurslid GC Geijsteren) en Frans
Schwering. Beide zijn in januari jl
overleden. Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe met
dit grote verlies.
Op zondag 20 januari hebben we de
nieuwjaarsreceptie gehouden in het
clubhuis. Dit keer stond de receptie o.
a. in het teken van het afscheid van
Olga en André als uitbaters van hole
19. Tevens hebben we gebruik gemaakt van de gelegenheid om ook
onze nieuwe horeca uitbaters Iris en
Koen te verwelkomen. De opkomst
was groot en hiermee ook een mooi
gebaar naar Olga en André toe. De
muzikale omlijsting werd aangeboden
door Iris en Koen, die ook de hapjes
verzorgden. Een mooie start van een
nieuwe carrière als ondernemer en
uitbaters van Off Course, de nieuwe
naam voor het clubhuis. Voor Olga en
André kwam na ruim 27 jaar een einde
aan hun werkzame leven. Vol passie
inzet en betrokkenheid hebben zij de
horeca gerund die periode. Olga vaak
in de keuken en André op de voorgrond. Samen hebben zij ons geweldig
verzorgd en daarvoor wil ik hen dan
ook enorm bedanken.
Iris en Koen staan aan de vooravond
van een nieuw avontuur. Een mooie
uitdaging waarbij ik hen heel veel
succes wens.
Het nieuwe golfjaar begint ook met
aanpassing van de golfregels. Een -
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aantal aanpassingen in de regels moet
er met name toe leiden, dat het spel
meer snelheid krijgt waardoor sommige van ons nog sneller over de baan
kunnen gaan. Zonder gekheid, ik denk
dat het inderdaad bijdraagt aan een
soepeler verloop van het spel en minder oponthoud. Verder is het allemaal
niet spannend en spelen we allemaal
ons vertrouwde spel. Samen met de
Hareco hebben we 2 regeldagen georganiseerd met een goede opkomst.
Inmiddels zijn we samen met de Peelse Golf een procedure gestart tegen
de komst van een nieuwe golfbaan in
Venlo. De ontwerp procedure is inmiddels gestart en wij gaan ons sterk
maken om de aanleg van deze nieuwe
golfbaan te stoppen. Ik wil er wel nadrukkelijk bij zeggen, dat het ons niet
zo zeer gaat om het feit dat een investeerder die hart voor het golfen heeft
een golfbaan gaat aanleggen, daar is
iedereen enigszins vrij in. Maar zodra
hier overheidssteun en daarmee onze
centen ingaan, hebben we een andere
discussie en ook een ongelijk speelveld. Dit laatste, maar ook de overdaad
aan banen die we al hebben in onze
regio, zijn voor ons de belangrijkste
argumenten. In de ALV van november
heeft Jan Houba ons strijdplan toegelicht en wij zullen u verder op de hoogte houden van alle ontwikkelingen
hierin.
Dit is mijn laatste bijdrage aan de
blauwe steen als voorzitter van de

club. In juni tijdens de ALV ga ik aftreden en draag ik de pen over aan de
nieuwe voorzitter. Ik heb de afgelopen
4 jaar met veel plezier de functie van
voorzitter GC Geijsteren mogen bekleden en kan het ook iedereen aanraden.
Het is een hele uitdaging die je aangaat, maar met een mooi team van
medebestuurders, vrijwilligers en het
personeel zijn we in staat geweest om
hier een mooie invulling aan te geven.
We hebben samen de afgelopen jaren
vele uitdagingen gehad, denk aan
dalend ledenaantal, verandering horeca, kostenbesparingen etc. waar we
binnen onze mogelijkheden het maximale uit hebben gehaald. We zijn er
nog lang niet en daarmee is een periode van 4 jaar ook te kort om alles te
realiseren. Maar zo blijft er ook nog wat
over voor mijn opvolger, die daar ook
zeker weer mee verder kan. Ik dank u
als lezer van de blauwe steen voor de
vaak positieve reacties, die ik heb
mogen ontvangen. Aan mijn opvolger
het advies: blijft dit doen, het is een
mooie vorm van communicatie naar je
leden toe, gebruik dit ook.
En nu de baan in. De greenkeepers
zijn al weer volop bezig de baan in top
conditie te brengen. Laten we er
samen weer een mooi golfjaar van
maken.
Namens het bestuur,
Geert-Jan Verstraaten,
voorzitter GC Geijsteren

wat zeggen de regels?
Het nieuwe seizoen is begonnen; als
u dit leest is de baan alweer qualifying,
de eerste maandbeker gespeeld en de
NGF-competitie staat te beginnen. Bij
het schrijven van deze editie is de
storm buiten enigszins geluwd en de
verwachting voor het weer de komende dagen gewoon fantastisch. Hopelijk
houden we dat een tijdje vast en begint
het gras ook weer eens te groeien. Dat
hebben wij en onze baan hard nodig.
Inmiddels zijn er een aantal regelsessies geweest, die helaas slechts
mondjesmaat bezocht werden. Natuurlijk hebben de golffederaties nationaal en internationaal een hoop informatie in de vorm van publicaties,
plaatjes en video’s in bladen en op
diverse internetfora laten zien Allemaal geweldig, maar het bleek dat
discussie, interpretatie en uitleg tijdens
die regelsessies toch wel noodzakelijk
was. Ik ga nu niet in dit schrijven alle
veranderingen van de regels in 2019
opsommen en verklaren, die kunt u zelf
op de NGF-website bekijken. Wel een
paar puntjes die toch niet zo duidelijk
bleken gezien de discussies die ontstonden tijdens de regelsessies:
Alternatief voor spelen van een
provisionele bal:
Er bestaat een ‘Plaatselijke Regel’ die
toestaat dat als u de bal niet kan vinden
of OB (buiten de baan) is gegaan, dan
mag u een bal droppen op gelijke afstand tussen de vermoedelijke ligplaats of plaats waar de bal OB is gegaan en de vlag, maar op een plek op
de Fairway (cirkelen) met 2 strafslagen. Voor uw informatie: deze plaatselijke regel is bij onze baan niet van

toepassing. Maar kijk uit als u op andere banen speelt waar die regel misschien wel van toepassing zou kunnen
zijn!
Een ‘Tijdelijke Plaatselijke Regel’
voor ‘Plaatsen’:
Op de meeste banen voorlopig nog
van toepassing, maar zal eind april of
eerder wel overal weer ingetrokken
zijn. Als die regel nog geldt dan staat
in het NGF-competitiereglement de
volgende definitie:
“Een bal die op een kort gemaaid gedeelte in het algemene gebied ligt, mag
zonder straf worden opgepakt en
schoongemaakt. De speler moet een
bal plaatsen binnen 15 cm van de
oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in
een hindernis of op een green is. De
speler mag zijn bal maar éénmaal
plaatsen en wanneer bal is geplaatst,
is hij in het spel.”
Onduidelijk is of je de oorspronkelijke
ligging van de bal moet merken. De
regel (R 14.1a) zegt dat je de bal moet
merken in het geval dat je hem moet
terugplaatsen op de oorspronkelijke
plek, maar dat is bij “Plaatsen” niet het
geval. Hoe je dan de bal na het schoonmaken binnen 15 cm van de oorspronkelijke plek kan krijgen is mij een raadsel. De NGF geeft bij navraag ook geen
uitsluitsel. Dus mijn aanbeveling is om
maar gewoon een tee te gebruiken om
de oorspronkelijke plek te markeren,
dat voorkomt onenigheid over de juiste ligging naderhand.
Dat je maar éénmaal mag plaatsen is
zeker een issue en wordt regelmatig
overtreden. Als je de bal geplaatst hebt
(losgelaten) en hij blijft liggen, dan mag
je de bal niet meer aanraken behalve
met de voortkomende slag. Rolt de bal
weg na stil gelegen te hebben en zonder aannemelijke invloed van de speler (dat is maar in +/-10% van de gevallen), dan wordt dat geacht te zijn
gebeurd door natuurkrachten (wind,
water of zwaartekracht) en moet je de
bal spelen van de nieuwe plek.
Rolt de bal al direct weg bij het plaatsen, dan moet je de bal proberen terug
te plaatsen. Als dat niet lukt dan
dichtstbijzijnde plek bepalen, waar de
bal wel blijft stilliggen.
Het is dus belangrijk om van tevoren

goed te bepalen waar je de bal wilt
plaatsen en waar die ook met grote
mate van waarschijnlijkheid direct stil
zal blijven liggen.
Speel je niet volgens deze regels dan
speel je al gauw van de verkeerde
plaats en jullie weten wat dat betekent!
De Algemene Straf (verlies van de
hole bij Matchplay of twee strafslagen
bij Strokeplay).
Ik hoef niet te vertellen dat het ‘verplaatsen’ van de bal met een club al
helemaal niet kan zonder strafbijtelling.
Droppen:
Als je ergens de bal moet droppen,
bepaal je altijd eerst een referentiepunt
waar vandaan je vervolgens je virtuele
dropzone moet bepalen (altijd met de
langste club in je tas, behalve de putter). Als je ooit kijkt naar een wedstrijd
met professionals (European Tour,
PGA/LPGA) zul je zien dat die jongens
en meisjes altijd het referentiepunt
merken met een tee! Gewoon een
kwestie van ook doen dus. Voorkomt
vele problemen.
Verantwoordelijkheid van spelers
in een wedstrijd:
Een letterlijke weergave van een deel
van Regel 20.1c waar gemakkelijk
overheen gelezen wordt: “Als je weet
of denkt te weten dat een andere speler in strijd met de regels heeft gehandeld en zich daar niet van bewust is of
dit negeert, dan behoor je die speler,
de marker van die speler, een referee
of de Commissie daarvan op de hoogte te stellen. Dit behoor je zo snel mogelijk te doen en in ieder geval voordat
die speler zijn of haar scorekaart inlevert. Wanneer je dit nalaat, kan dat
worden gezien als ernstig wangedrag
met diskwalificatie tot gevolg.
Overtreding van Regel 1.2a: het niet
handelen in de geest van het spel. U
bent gewaarschuwd!
Volgende keer meer over andere discussiepunten.
Suggesties voor specifieke regelbehandelingen in deze rubriek worden
uiteraard altijd gewaardeerd (fredvankampen@gmail.com)
Een sportieve start van het golfseizoen,
Fred van Kampen (referee)
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de baan
Op het moment dat ik achter de computer ga zitten om mijn bijdrage aan de
nieuwe Blauwe Steen vorm te geven,
regent het nog pijpenstelen. Morgen is
de openingswedstrijd en ook de
weersverwachting is dan niet al te best.
De vooruitzichten voor de langere
termijn zijn gunstiger, zon en hogere
temperaturen. De kunstmest ligt op de
greens, water hebben we gehad, nu
nog de zon en dan kan het volop gaan
groeien.
De volgende week hebben we de
eerste maandbeker en dan zal de baan
weer qualifying zijn. De nieuwe tees
van hole 3 kunnen ook gebruikt worden, de graszoden zijn voldoende
gehecht aan de ondergrond. Cor en
Eric zijn volop bezig met het in orde
maken van de bunkers, zodat deze het

volgende weekend weer in goede
staat zijn.
Paul heeft het machinepark weer een
complete onderhoudsbeurt gegeven
zoals iedere winter. Vanaf nu gaan we
ook met de nieuwe greenmaaiers
werken. U zult hier weinig anders aan
zien, maar des te meer horen of eigenlijk niet horen. Deze maaiers zijn namelijk volledig elektrisch aangedreven. Het enige dat je hoort zijn de
maaikooien die ronddraaien.
Afgelopen winterperiode hebben we
zoals al eerder gemeld veel bomen
gekapt voornamelijk om de groeiomstandigheden van de greens en de
tees te verbeteren. Ook zijn er veel (en
worden er nog meer) sparren gerooid
vanwege de aantasting door de kopsnuitkever. Op het terrein van de cam-

De meeste wijzigingen werden uitgevoerd op hole 3: een compleet nieuwe afslagzone met aparte tee's voor wit, geel, blauw en rood; een gerenoveerde
vergrootte bunker halverwege en bij de green verdween de rechter bunker en
verscheen er een nieuwe aan de linkerzijde.
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ping bij hole 4 zijn ook erg veel bomen
aangetast en zullen er dus nog meer
verdwijnen, erg jammer, hopelijk wordt
het geen “links-camping” al zullen we
voorlopig toch niet aan zee komen te
liggen.
De greens herstellen goed. Je ziet in
alle “kale” plekken dat het gras erdoor
komt. Wanneer de temperatuur weer
gaat stijgen, zult u zien dat de groei
doorzet en door het uitstoelen van het
gras na de eerste maaibeurten zullen
de open plekken snel dichtgroeien. De
green, die ons nog zorgen baart, is de
green van hole 13. We merken, dat
deze green snel nat wordt bij flinke
buien. We zullen deze green zeer
binnenkort nogmaals bewerken met
de vertidrain, waarbij we dikkere pennen gebruiken dan normaal waardoor
we meer zand in de gaten kunnen
verwerken en hiermee de doorlatendheid verbeteren. Een en ander kan tot
gevolg hebben, dat u hiervan iets langer last zult ondervinden.
De fairways worden de komende
weken doorgezaaid en bemest. De
schadeplekken (droogte 2018) zullen
extra doorgezaaid worden, zodat we
de grasontwikkeling een extra boost
kunnen geven.
Al onze werkzaamheden en vooral ook
de resultaten hiervan zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.
Het tempo van de verbeteringen hebben we dan ook niet geheel in eigen
hand, maar u kunt ervan uit gaan dat
wij er alles aan doen om de baan zo
snel mogelijk weer op een Geijsteren
waardig niveau te brengen.
Voor ons als baancommissie en
greenkeepers wordt het een extra
spannend jaar. Eind van dit jaar zal
duidelijk moeten worden hoe we in
2020 om kunnen gaan met bestrijdingsmiddelen. Door veel brancheorganisaties en sportkoepels, waaronder de NGF, NGA (Nederlandse
Greenkeepers Associatie) en de NVG
zullen afspraken gemaakt moeten
worden met de Ministeries van Infra,
Milieu en Economische zaken over
een “Green Deal”. De opzet is om te
komen tot afspraken waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen stopt
tenzij er zich omstandigheden voordoen (b.v. een ernstige schimmel uitbraak), die het gebruik van bepaalde
toegestane middelen noodzakelijk

de baan
maakt. Een heel belangrijke voorwaarde hierbij is, dat de sector zelf aangeeft
hoe zij een ander wil gaan reguleren.
Naast het hiervoor genoemde zullen
we ook moeten aantonen, dat we er
alles aan doen om het gebruik van
deze middelen tot een absoluut minimum te beperken door nieuwe technieken en innovaties toe te passen op
het gebied van verbetering van groeiomstandigheden en het voorkomen
van ziektes. Het is dan ook in ons aller
belang dat alle golfbanen zich hieraan
gaan houden en meewerken aan een
registratie- en controlesysteem. Indien
men de politiek niet kan overtuigen en
de garanties kan geven dat een dergelijk systeem werkt, is de kans erg aannemelijk dat er vanaf 2020 een totaal
verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen komt. Door de toepassing
van de GEO-certificering en de bijbehorende monitoring lopen we voorop
ten opzichte van de sportveldensector,
maar de afspraken zullen voor alle
sportterreinen in Nederland gaan gelden, waardoor wij ook afhankelijk zijn
van andere sectoren.
Uiteraard zijn wij als Golfclub Geijsteren voorstander van de “Green Deal”
en zijn wij, samen met onze adviseurs
en leveranciers, volop bezig te trachten om ziektes in het gras te voorko-

Op hole 5 en 6 verdwenen spelbepalende bomen; hierboven de huidige
situatie op hole 6; hieronder de green
van hole 18 met de verdwenen bunker
rechts en de extra bunker links, zodat
men uitgenodigd wordt de green van
rechts aan te spelen, waardoor het
water meer in het spel komt

men. Ik heb u eerder aangegeven dat
wij diverse nieuwe producten testen en
ook het creëren van betere groeiomstandigheden zoals door het rooien
van bomen, waardoor er meer licht en
lucht op en rond de greens en tees
komt, is erg belangrijk ter voorkoming
van ziektes. U hebt echter zelf kunnen
constateren dat we niet in staat zijn om
alles te voorkomen, omdat we ook hier
weer afhankelijk zijn van o.a. de
weersomstandigheden. Het zou daarom erg wenselijk zijn dat we de mogelijkheid behouden om in geval van
nood gebruik te maken van goedgekeurde bestrijdingsmiddelen. Wij zijn
van mening dat de investeringen die
wij als golfbranche doen in mooie
golfbanen en dus ook in de natuur van
Nederland, dit rechtvaardigt.
U ziet er is nog voldoende werk aan de
winkel.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het bovenstaande of op welk ander gebied qua
baan dan ook, weet u mij te vinden.
Namens de baancommissie en de
greenkeepers wensen wij u opnieuw
een erg plezierig golfseizoen toe.
Raf Dittrich,
baancommissaris

ingezonden
Leden: “ Wie de golfschoen past
trekke hem aan, of liever trekke hem
uit “
Goed voorbeeld doet goed volgen of
zijn we toch hardleers. Het is een normaal terugkerend beeld, lege of nog
halfvolle mandjes all over the place,
driving range ballen, waar wil je ze
hebben, het zijn net paaseieren, maar
dan het hele jaar door. Je kan toch
merken, dat onze club aan het vergrijzen is. Wat op de kleuterschool en
thuis naar ik hoop voldoende geleerd
is, wordt schijnbaar door een te kort
aan geheugen compleet vergeten. Ik
maak geen sneer naar mensen, die
werkelijk de dupe zijn van geheugenverlies, maar naar die qua geest gezonde leden, die zich schijnbaar kunnen permitteren hun gratis ballen, ge-

makshalve gevat in draadmandjes,
kunnen laten staan op plaatsen waar
ze zgn. hebben staan inslaan of prijzenswaardig getraind hebben . Toch
laksheid ? Je zou het haast denken. Ik
denk dat we nog een commissie te
weinig hebben bij golf club Geijsteren
nl. de commissie Handhaving. Waar
de caddymaster mij te verstaan geeft
bijna de moed op te geven om leden
te vragen hun mandjes op te ruimen.
Waar de marshall al blij is dat dat we
de pitchmarks op de greens repareren
en er zodoende niet aan toe komt
vriendelijke woorden te spreken tegen
mensen, die ballen overal laten liggen
bv. in en op de oefenbunker nabij de
spiraal. Ik heb de mobiliteit nog om op
diverse banen te komen, dan maak ik
een vergelijk en dan moet ik werkelijk

concluderen als Geijsteren zo zijn
gasten en leden ontvangt met per ongeluk kapot gereden mandjes en ballen, die links en rechts liggen dan zou
ik me schamen als club. Een club, waar
je trots op wil zijn en die je positief uit
wilt dragen, die moet zich dan maar
eerst even de spiegel voorhouden .
Goed dat er nu groene plastiek mandjes zijn een creatieve Innovatie past bij
de natuur, past bij de camouflage van
een countryclub juist op de driving
range. Maakt het echter mensen nog
moeilijker zich te herinneren, die lege
mandjes terug te zetten. Maar dat ze
dan net niet door de groene mand
vallen. Blijft: “elk nadeel heeft zijn
voordeel”; de groene mandjes zijn
buigzaam .
KdS
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herenconvent
Crosscountry
Vrijdag 28 december was het weer
zover. De wedstrijd waar een select
groepje leden een jaar naar uitkijkt.
Niet iedereen wil deze wedstrijd namelijk spelen, vandaar dat er een alternatief is: een 18 holes Stableford wedstrijd. De 18 holes wedstrijd baan is
opgedeeld in 10 holes met een par van
57. Er waren 48 inschrijvingen voor de
crosscountry, niet alleen leden van het
Convent hadden ingeschreven, maar
ook niet-leden en leden van de businessclub. We speelden voor de crosscountry in vierballen en de wedstrijdvorm was fourball betterball. Er was
wat regen voorspeld, maar we hielden
het redelijk droog, een mooie dag voor
een Crosscountry wedstrijd. De score
van de winnaar was lager dan die van
vorig jaar, maar dat kwam waarschijnlijk doordat de wintergreens in gebruik
waren. Uiteindelijk werd de crosscountry gewonnen door het koppel Ad
Wijnhoven en Leo Verhaegh met 41
slagen netto. Tweede werd ook met 43
Geert Willems en Harry Poels. Derde
werden met 44 slagen Barry Plooyer
en Harry Geurts. De alternatieve wedstrijd (18 holes Stableford) werd een
prooi voor Bert Kurstjes met 46 Stableford punten.

Vossenjacht tegen score van de
president
Vrijdag 18 januari was de jaarlijkse
vossenjacht tegen de score van de
President. Paul was met het eerste
ochtendgloren gestart, de leden volgden op de gebruikelijke tijd van 09.30
uur op de eerste hole, Op hole 10
startten we iets later omdat Paul met
zijn marker eerst gepasseerd moest
zijn.
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Helaas werd de wedstrijd voortijdig
afgeblazen. De baan werd namelijk
rond 11.30 gesloten in verband met
dichte mist. Helaas kent deze editie
geen winnaar en derhalve ook geen
verliezers tenzij wij (de deelnemers)
allemaal de verliezers zijn.
Wintercompetitie
Eveneens als vorig seizoen werd er
één wedstrijd afgelast. De gemiddelde
inschrijving was 52. Dit is hoog zeker
voor een wintercompetitie.
In de laatste wedstrijd waren er in
beide categorieën drie reeële kanshebbers voor de eindzege. Er werd
gespeeld op zomergreens. Om 09.00
uur ging de eerste flight van start en
rond 13.40 was iedereen binnen en
kon er gerekend worden. Niet alleen
de dagwinnaars werden gehuldigd,
maar ook de eindwinnaars werden in
het zonnetje gezet.
De Winterbekers werden uiteindelijk
gewonnen door:
Categorie 1: winnaar werd door een
goede laatste ronde (38 punten op
zomer greens) Max Huig met 186
punten. Max heeft de smaak te pakken, want hij had ook al de laatste
Zomerbeker gewonnen. Goede tweede werd Eugene Verstraaten, die tot
de laatste ronde 1e stond, maar in de

finale iets te kort kwam. Derde met 181
punten Lambert Joosten.
Categorie 2: winnaar werd door een
sublieme laatste ronde van 44 punten
Piet Jacobs met een totaal van 195
punten, gedeeld tweede werden met
ieder 192 punten Joost Jansen en
Henk Cuppen,
Heren proficiat.
Onweer/shotgun signaleringssysteem
Naar aanleiding van het 40 jarig jubileum van het Herenconvent had het
Convent bij monde van zijn President
Paul ten Brummelhuis tijdens de ALV
voorjaarsvergadering een vol automatisch onweer/shotgun signaleringssysteem aan de vereniging aangeboden,
zodat het signaal tijdens alle weersomstandigheden overal in de baan te
horen zou zijn. Seculine zou een en
ander ten uitvoer brengen. Het was de
bedoeling, dat er op twee tot drie
plaatsen sirenes zouden worden opgehangen en dat deze draadloos op
afstand konden worden bediend. Uiteindelijk werd een en ander in september gemonteerd; bij het testen bleek
echter, dat het geluid niet overal te
horen was; ook waren er problemen
met de stroomtoevoer. Andere soortgelijke opties waren ook niet toereikend.

herenconvent
Uiteindelijk werd er de mogelijkheid
van een oude simpele variant onderzocht. Een sirene op het dak van de
loods van de greenkeepers, die met
een afstandsbediening kon worden
bediend. Dit bleek mogelijk te zijn. Half
september heeft Seculine een en
ander met succes geplaatst en het was
de bedoeling om het systeem tijdens
de nieuwjaarsreceptie van 20 januari
officieel in gebruik te nemen. Echter
het Herenconvent zou het Herenconvent niet zijn als hij niet eerder in gebruik zou zijn genomen. Vrijdag 18
januari toen de vossenjacht tegen

onze President halverwege wegens
mist moest worden afgeblazen, hebben we dat met de sirene gedaan en
ja hij was overal te horen, moest ook
wel, want het opgegeven bereik is 2
km. Ik hoop dat behalve voor het starten van shotgunwedstrijden hij verder
weinig gebruikt zal worden, want dat
betekent weer dat de wedstrijden normaaal afgewerkt kunnen worden.
Henk van der Schaft

-

Secretaris/Penningmeester van het
Herenconvent
-

Lid worden van het Herenconvent
Het Herenconvent organiseert nagenoeg iedere vrijdag een wedstrijd, variërend van qualifying tot gezelligheidswedstrijden met zeer variërende wedstrijdvormen. Op de eerste vrijdag van de maand word er na afloop een borrel en
een hapje geserveerd. Het lidmaatschap staat open voor alle herenleden van de G&CC “Geijsteren” mits in het bezit
van een EGA handicap. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Henk van der Schaft, tel: 0624415205 of
hvanderschaft@ziggo.nl
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voor de jeugd
Golfseizoen 2019 is begonnen. En
hoe!
In januari begon voor de jeugd het
golfseizoen weer. En dit golfjaar begon
meteen goed; vorst, sneeuw en hevige
regenval. Welk weertype het ook is,
Davey weet er elke les weer een waar
feest van te maken. Na een strenge
winternacht speelde de jeugd een
wedstrijd “wie het verst kon slaan”,
zowel op de driving range als op het
bevroren water tussen hole 14 en 18
in. De ballen vliegen in de winter misschien wel minder ver, maar stuiteren
des te hoger!

Ook als de baan onder een dikke laag
sneeuw verscholen ligt, heeft Davey
een leuke spelvorm paraat; sneeuwgolf. En natuurlijk inclusief sneeuwpop
bouwen en warme chocolademelk met
slagroom toe.
En van een beetje regen smelt niemand, dus de baanles in februari ging
gewoon door. En komt het dan even
met bakken tegelijk uit de hemel, is er
altijd wel een jeugdlid bereid om haar
paraplu aan Davey af te staan.
Kortom lessen bij Davey is elke week
weer een verrassing. Dus laat de
weergoden maar lekker hun gang
gaan!

Eerste jeugdwedstrijd
De winter lijkt op zijn eind te lopen, dus
was het weer tijd om de eerste jeugdwedstrijd te organiseren. Zondag 24
februari gingen de jeugdleden de
banen in. Ik hoor u denken “banen?”,
zeker banen. De oefendriehoek is
omgedoopt tot “talentenbaan”, waar
onze jongste talenten hun golftalent
mogen tonen. De oudere talenten liepen de eerste 9 holes van de “grote”
baan. De club had voor deze wedstrijd

zelfs de zomergreens weer vrijgegeven!
De jongste talenten streden tegen elkaar op basis van het aantal slagen.
En of deze talenten hun golfkunsten
vertoonden…. Joost Luiten zou jaloers
hebben gekeken naar enkele slagen
van zijn mogelijke opvolgers. Het ging
aardig gelijk op, maar uiteindelijk bleek
Noor deze dag het minste slagen nodig
te hebben, knap gevolgd door Benjamin. Tim, Jur, Mees en Kevin maakten
het erepodium compleet. Alsof het zo
moest zijn, had de jeugdcommissie
rekening gehouden met een spannende en gelijk opgaande strijd en meerdere prijzen ingeslagen. Dit kwam
goed van pas, want uiteindelijk eindigden vier talenten op de derde plaats!
De oudere talenten gingen in teams
van twee de baan in en speelden
greensome stableford. Ook hier werden golfkunsten vertoond, soms zelfs
op het niveau van trickshotgolf. Geen
enkel aspect van de baan was veilig
voor deze talenten. Anders gezegd: de
baan werd optimaal benut. Wouter en
Dirk bleken de winter het beste overleefd te hebben en gingen met de
eerste prijs aan de haal. De tweede
plek was stevig in handen van Meike
en Evelien L, gevolgd door Sterre en
Jasper. Ook hier werden er prijzen
vergeven, mede gesponsord door “Off
Course”.
Naast het beschikbaar stellen van
prijzen, pakten Iris en Koen (oftewel
Off Course) uit met pannenkoeken en
genoeg versiersel om er een waar
feest van te maken. Door het enthousiasme van de talenten en de goede
zorgen van Off Course was de eerste
jeugdwedstrijd een sportief en culinair
succes.
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interview Davey van Mulken
En weer was het zo’n heerlijke dag.
Prachtige zon, je kon al bijna met korte
mouwen golfen, maar helaas nog wel
wintergreens. Ik had afgesproken met
Davey, die me al toewuifde vanaf het
terras. Kopje koffie en daar gingen we.
Hoe is het met jou?
Met mij? Nou, prima, lekker. Ik ben al
8 jaar zo’n beetje hier. Gaat snel.
Hoe ben je hier terecht gekomen?
Toen Roel en Houcine weg gingen,
hadden zij mij geadviseerd als hun
opvolger. Maar ik zat prima in Hoenshuis, ik heb niet eens gesolliciteerd.
Oh? Wat trok je dan in Geijsteren?
Nou, het was een prikkelend, uitdagend gesprek met Joop Kwaak, Maja
van der Wee, Caspar Kipp en Richard
Wijnbergen. Ik kreeg hier meer ruimte,
meer budget, er was een goed jeugdteam en een enthousiast Heren 1. Het
was zeer ambitieus met een inhuurbeleid voor de competitie teams. Vandaag de dag is het meer een verenigingsbeleid. Ook prima hoor, want we
steken het nu in onze eigen club.
Maar vertel eens over jezelf. Vond je
golf altijd al leuk?
Haha, nou nee hoor, helemaal niet. Ik
was een waterskier, heb dat nog op
best wel hoog nivo gedaan in het Nederlands team. En dan ook alles:
schansspringen, tricks, slalom, noem
maar op. Maar op mijn 16e knalde ik
te hard op de schans, kruisbanden
kapot. Op mijn 18e heb ik echt op
moeten geven. De chirurg zei toen:
“Ga nou golfen, waterskiën wordt het
niet meer.” Ja dag, als ik oud ben! Maar
een jaar later was ik met een clubje bij
een vriend in Ierland. Daar hebben we
een P&P baantje gespeeld. Ik vond het
leuk, moeilijker dan ik dacht en uitdagend. Ik ging naar de CIOS in Hasselt,
maar er was eigenlijk geen brood te
verdienen in de sport. Dus toen ik klaar
was, ging ik toch maar naar Volkswagen/Audi in de after sales. Ik vond alles
wat hard ging leuk. Maar ja, zoiets doe
je ook niet voor heel je leven. Ik had
het er met Yvonne over en die zei heel
simpel: “Als het je niet gelukkig maakt,
moet je iets anders gaan doen”. Dus:
terug in de schoolbanken, omscholen,
2 jaar gedaan om B professional te
worden en daarna nog 2 jaar voor A.
Yvonne en ik waren ook net terug van
een tripje in Portugal. Daar stond een
bord langs de weg met een clinic. We
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zijn letterlijk op de rem gestapt, die
clinic gevolgd en het was hartstikke
leuk.
Kijk en nu komen we vanzelf op
Yvonne. Hoe komen jullie aan
elkaar?
Dat was op een afscheidsfeestje van
mijn broer. Voor mij was het love at first
sight, maar zij dacht: “Wat moet ik met
die snotneus?” We schelen 15 jaar.
Maar goed, ik bleef volharden en nu
zijn we al 25 jaar samen! Yvonne had
al 2 zoontjes. Nee, ze golfen niet,
hebben daar geen interesse in en dat
vind ik prima. Ze moeten lekker hun
eigen ding doen. Ondertussen ben ik
trouwens wel al bonus-opa! Heerlijk en
wie weet krijg ik die kleintjes wel aan
het golfen. Maar ze kunnen in ieder
geval al lekker bij ons in de tuin spelen.
Tot voor kort zaten we nog op een
appartement in de Grote Straat in
Venray. Wel heel groot, maar erg onhandig om er te komen met de auto en
veel drukte om ons heen. Bovendien
gehuurd, ook niet handig. Dit is nu ons
eigen huis en mijn contract met de club
is weer verlengd, nee, het voelt prima
zo.
Heb je nooit playing pro willen
worden?
Nee hoor, ik heb dat talent helemaal
niet en ook niet de ambitie. Ik werd
gediskwalificeerd op mijn eerste wedstrijd, ik kwam binnen met 72 punten!
Dat kon uiteraard niet, ze waren woest.
Ik mocht geen wedstrijd meer spelen
voor ik 3 kaarten had ingeleverd. Ik
kwam toen meteen uit op hcp 9. Ik ben
dus heel mijn leven single handicapper
geweest.
Ja maar, hoe was je dan meteen zo

goed?
Nou ja, bloedfanatiek natuurlijk. Als ik
iets doe, moet dat ook goed. Elke
avond oefenen, zondag de wekker
zetten en om 6 uur was ik op de baan.
Dan ben je om 11 uur weer thuis.
Beuken, stampen, trainen tot je een
ons weegt. het werd teaching pro, want
ik vind lesgeven ook echt heel leuk, dat
ligt me wel.
Maar moet je niet veel geduld hebben? Als ik je soms bezig zie, heb
ik diepe bewondering voor je.
Dank je, maar dat hoeft echt niet hoor.
Het gaat erom dat mensen de golfbeweging verbeteren. Als ze iets willen
en het lukt niet, kan dat frustrerend zijn,
een beweging veranderen kost focus
en doorzettingsvermogen, dit proces
gaat gepaard met onzekerheid. Doe ik
het nu beter? Die feedback kan ik dan
geven met kennis, data en een getraind oog.
Wow, dat zeg je mooi. Ik begrijp het.
Maar als de mensen niet oefenen, is
dat dan niet frustrerend?
Nee, echt niet. Ze oefenen in de les en
dat is prima, want dan ben ik erbij.
Mensen die zelf minder structuur hebben, gaan elke bal anders slaan. Is het
niet meteen goed, dan doen ze acuut
weer iets anders. Het is juist heel zinvol
als ik daar dan bij ben. Mensen met
structuur, die oefenen zelf wel en
weten dat met de juiste focus en geduld het beter wordt. Maar uiteindelijk
zijn het allemaal volwassenen. En bij
hen is het goed of fout. Zit niks tussen.
Kinderen zeggen dan nog: “Nou, hij
gaat toch mooi de lucht in.” En dat is
ook zo. Fantastisch toch? Kinderen
zijn onbevangen. Het is ook een pro-
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ces van vallen en opstaan, maar volwassenen lijken wel bang om te vallen.
Wat trekt je het meest in het vak?
De mensen. En mensen kunnen helpen. Bovendien staat het vak zelf niet
stil, het is in beweging. Kijk maar naar
alle ontwikkelingen van de laatste
jaren. Radar, puttingsensor, heel de
analyses. Ook de techniek: van Tracks
Stack & Tilt (flink beuken eigenlijk)
naar de klassieke swing zoals Justin
Rose. Het is een heel breed vak. Je
hebt ook te maken met de vereniging,
de shop, het moet allemaal goed geregeld zijn. Clubfitting vind ik ook leuk.

Op zoek naar de juiste clubs voor iemand. Hem gelukkig zien als je de
glanzende fonkelnieuwe clubs binnen
hebt. Prachtig. Tees verkopen is service. In feite zijn Ian en ik concurrenten,
maar zo behandelen we elkaar helemaal niet. Het is prima, we gunnen
elkaar het licht in de ogen.
Wat is de schaduwzijde van het
vak?
Schaduwzijde.., jeetje… Nou, als ik
dan iets moet noemen, is dat ik zelf
weinig golf. Bijna niet meer. Eigenlijk
alleen op vakanties. Of zo’n tripje met
leden van de club, dat is echt leuk! Het
liefst golf ik trouwens met hickory, dat
is mijn ding. Oh ja en dat het soms
lange dagen zijn in de zomer. Maar er
is geen kantoor zo mooi als Geijsteren!
En hoe is het in de winter?
Dan is het door de week wel rustiger.
In het weekend niet, dan is de agenda
best gevuld. Er is geen grote lescultuur
op Geijsteren. Dat ligt waarschijnlijk
ook aan de leeftijd.
Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Als je wat ouder wordt, wil
je vooral gezellig een rondje lopen.
Een paar slagen meer of minder
maakt niet uit.
Dat idee heb ik ook. De jeugd is ambitieuzer. En helaas missen we de 30 en
40-ers. Maar dat is een lastige periode.
Volop bezig met de carrière, een stel

kinderen thuis en daarbij komt dat je
golfen eigenlijk ook samen met je
partner moet doen. In zo’n periode zou
men eigenlijk juist moeten golfen.
Even rust, geen stress, tijd voor elkaar.
En wat vind jij van ons tempo? Elke
pro die hier komt staat verbaasd.
Nou, dat klopt inderdaad! Een kwart
slaat maar in, meteen vanuit de auto
de baan oprennen. Als je vraagt: “Hoe
heb je gespeeld?” is het antwoord:
“Leuk. 3 uur.” Je krijgt heel vaak de tijd
te horen. Veel banen hebben last van
slow play, maar hier is juist andersom.
Ze holen niet uit, de dame slaat af,
terwijl de heer naar zijn tee loopt, er
zijn teveel racers. Laatst speelde een
dame zo kort achter me, dat ik haar
vroeg of mijn puttlijn goed was. Ze kon
bijna over mijn schouder meekijken,
haha! Maar terugkomend op de schaduwzijde van mijn vak: er is weinig
schaduw. Het is vooral veel prachtige
zon!
Nou nog eens wat, dat heb ik altijd
al willen vragen. Je loenst, hoe komt
dat? Ik weet ook nooit in welk oog
ik moet kijken.
Oh, dat maakt niet uit, welk oog. Beiden is goed. En ik ben zo geboren.
Niemand weet hoe het komt, wat er
aan de hand is. Met golfen heb ik alleen
last met diepte bepalen op een vreemde baan met donker weer. Maar mijn
oog is vroeger afgeplakt, operaties om
spiertjes te verkorten. Niks hielp, mijn
hersenen willen het nu eenmaal zo. En
die zijn koppiger dan ik, haha!
Wat was je mooiste rondje ooit?
Bij Spa op de Royal Golf Club des
Fagnes, 4 onder par gespeeld. En het
stomme is dat je dan achteraf nog
denkt: “Ik had eigenlijk 4 slagen minder

kunnen hebben” Nou ja!! Hoezo
fanatiek???
En waar heb je in je leven spijt van
gehad?
Spijt, daar doe ik eigenlijk niet aan, dat
is verspilde energie. Er kan best iets
fout gaan, maar spijt, nee, dan heb je
het tenminste toch geprobeerd.
Waar ben je dan trots op?
Tja, trots… ook al zoiets. Ik ben niet zo
heel gauw trots, ik ben tevreden. En
op het moment ben ik heel tevreden.
Er is rust, ik ben happy, heb het fijn met
Yvonne, ik zit goed in mijn vel. Ik werk
graag, er is ook steeds leuke jeugd. Ik
vind het prachtig hen wat mee te kunnen geven. En dan bedoel ik ook in het
omgaan met mensen. Dankzij het
spelletje golf lukt dat best wel. Heb
respect voor elkaar en voor het spel,
schitterend vind ik dat.
Ja, je bent ook niet zo’n type van ‘kijk mij nou’.
Precies. De leden zetten me wel eens
op een voetstuk, want ik ben de pro, ik
weet zo veel van golf. Maar ja, dat moet
natuurlijk ook, dat is mijn vak!
En dan zijn we alweer bij mijn laatste
vraag: wat wil je de lezers van dit
blad meegeven?
Neem meer les!!! Laat me dat even
uitleggen. Als het niet wil lukken, blijf
dan niet aanmodderen, maar neem
een les. Maakt niet uit of het gaat om
de swing, het chippen, de bunker, de
yips of shanken. Vaak worden mensen
echt heel ongelukkig, willen zelfs stoppen met golf, kan je nagaan! Maar
soms is één lesje al genoeg om het
probleem op te lossen. Hoe leuk is dat!
Davey, hartelijk dank voor dit interview. Ik wens je nog veel tevredenheid toe.
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kruidentuin Iris en Koen
Oproep aan een ieder die kruiden in
de tuin heeft staan en er wat van kan
missen.
Stekken, scheuren alles is goed.
Wij, Truus Steffers en Jip Kappers
hebben ons al jaren afgevraagd waarom er geen kruidentuin zou kunnen
komen bij het clubhuis. En nu is het
dan zover! Iris en Koen zijn van mening
dat een kruidentuin prima past in het
huidige concept van hun maaltijden.
Wij nodigen dan ook iedereen uit die
kruiden kan missen om deze bij de trap
achter de keuken neer te zetten.
Munt, salie, bieslook, peterselie, tijm,
rozemarijn, dille, venkel alles is
welkom!
U zal in de volgende blauwe steen zien
wat er van deze oproep is terecht gekomen.
Alvast bedankt!!

openingswedstrijd 17 maart
Wederom lieten de weergoden ons in
de steek door regen, hagel en wind te
produceren maar dat was geen reden
om na 13 holes te stoppen zoals vorig
jaar het geval was. Na afloop was het
in het clubhuis een gezellig samenzijn
met veel spelers die bleven eten. We
kunnen het menu van Koen en Iris van
harte aanbevelen. Blijf dus eten dat is
ook lekker makkelijk en geen gedoe
thuis.
De prijsuitreiking vond echt niet direct
na de wedstrijd plaats maar er waren
twee mannen die elkaars rug nog
moesten wassen en dus niet op tijd
aanwezig konden zijn. Peter Price en
Dolf Mathulessy misten daarom de
uitreiking van de 3e prijs aan hun
teamgenoot Nellie Basten, zij was
hevig teleurgesteld. Volgende keer
niet zo lang poedelen heren!
Dames:
1- Jeanine Lommen
2- Mia van der Heijden
3- Nellie Basten
Heren:
1- Ben Driessen
2- Martin Frenken
3- Lambert Joosten
the bathboys
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nieuws van de weco
In de afgelopen maanden hebben wij
het wedstrijdprogramma 2019 uitgewerkt en op de website geplaatst.
De belangrijkste wijzigingen op een rij
als volgt:
- Bij de maandbeker categorie A en B
is een vrije tee keuze, te maken met
bij de eerste wedstrijd die je mee doet.
Belangrijkste wijziging is dat de heren
ook van wit en de dames ook van geel
kunnen spelen.
- Bij de maandbeker wordt gestart van
hole 1 en hole 10. De strokeplay en
stableford wedstrijd starten tegelijkertijd, de ene op hole 1 de andere op hole
10. Bij de daaropvolgende wedstrijd
worden de startholes 1 en 10 gewisseld. In tegenstelling tot eerdere jaren
is de starttijd gewijzigd van 8.30 uur
naar 9.00 uur. Dit heeft te maken met
de baanpreparatie bij 2 startholes.
- Maandbeker nr.8 is een shotgunwedstrijd, telt mee in de best of five en
gaan we afsluiten met een gezellig
samenzijn.
- Het voordeel is, dat de wedstrijden
korter gaan duren, er meer roering is
in het clubhuis
- De vlaggenwedstrijd van 27 april zou
eigenlijk dit jaar in Overloon plaatsvinden. De golfclub Overloon moet het
aantal deelnemers echter beperken tot
40 en daarmee gaan we deelnemers
teleurstellen. Met golfclub Overloon
hebben we nu afgesproken, dat we ook
dit jaar de vlaggenwedstrijd op Geijsteren gaan houden.
- Voorheen was er door het jaar een

serie wedstrijden voor nieuwe leden
georganiseerd door Lenie en Ruud
Hoogenboom. Dit initiatief is nu omgezet naar 1 of 2 wedstrijden met presentatie en aanwezigheid van bestuur en
commissies georganiseerd door de
Weco. We hopen daarmee de nieuwe
leden rechtstreeks te informeren en te
betrekken bij de geledingen en activiteiten binnen de club.
- Voor het eerst hebben we 4, 9 holes
stableford wedstrijden opgenomen in
het jaarprogramma. Deze wedstrijden
houden we op de woensdag, starttijd
vanaf 17.00 uur. Alternerend starten
we de ene keer op hole 1 en de volgende keer op hole 10. We hopen
daarmee iets extra aan te bieden in de
vorm van een kortere wedstrijd op een
tijdstip, dat ook werkenden mee kunnen gaan doen.
- Uitzonderingen bij een aantal competitieve wedstrijden daargelaten kunnen in zijn algemeenheid kunnen
spelers inschrijven tot en met exact
handicap 54. De playing handicap voor
het wedstrijdresultaat is gemaximeerd
op 45.
We zijn bezig het wedstrijdreglement
van de club te actualiseren. Als het
reglement is goedgekeurd en vastgesteld, zullen we deze op de website
publiceren.
Hebt u vragen of opmerkingen, dan
kunt u altijd terecht bij de wedstrijdleiding genoteerd bij de wedstrijden op
de website.

Zoals ieder jaar is er wel een wisseling
van samenstelling bij de Weco te melden. In 2018 hebben we afscheid genomen van Rixt Breeuwsma, Daan
Jansen en Frank de Ruyter. Rixt, Daan
en Frank, dank voor jullie jarenlange
en collegiale inzet ! Nieuwe gezichten
bij de Weco zijn Jettie de Ruyter, Piet
Poels en Bart Debets.
Hans ten Berge vervult het penningmeesterschap, Peter Sijberts is de
secretaris en ondergetekende voert de
taak uit van voorzitter.
Er is altijd ruimte voor versterking van
de Weco, enthousiaste talenten zijn
welkom en in het programma en de
toedeling houden wij rekening met uw
mogelijk- en onmogelijkheden. Deelname aan wedstrijden in combinatie
met de taak van wedstrijdleiding is
geen probleem. Neem gerust vrijblijvend contact op met ondergetekende.
We hopen, dat Eric en zijn greenkeepers erin slagen, ondanks de beperking in bestrijdingsmiddelen, de conditie van de baan weer in de staat te
krijgen, waar we jarenlang trots op zijn
geweest.
Tot slot wensen wij u een mooi en
sportief golfseizoen toe. Het weer mag
ons net zo gunstig gezind zijn als vorig
jaar, maar graag met een buitje op zijn
tijd.
Namens de leden van de wedstrijdcommissie, Peter, Albert, Martin,
Annie, Greet, Bart, Hans, Piet, Hans
( de Bie )
Harry Geurts, voorzitter

De finale van de winterfoursomes
Vaele Key werd op dinsdag 19 maart
om 10 uur gespeeld.
Het werd een spannende strijd die na
18 holes pas op hole 1 werd beslist.
Annie Dittrich en Leontine Buytendijk
waren de winnaars, Henriëtte Panken
en Dinie Sommerdijk goede tweede.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
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golf en voeding
Samen voor een betere gezondheid
en betere golfprestaties
Door Monique Koopman van Dietistenpraktijk Dieet en kook te Beesel,
Swalmen en Montfort. In mijn praktijk
behandel ik mensen met onder andere
maag- en darmklachten, hart- en vaatziekten, diabetes, longaandoeningen,
kanker, obesitas of ongewenst gewichtsverlies.
Ouder worden
De levensverwachting van Limburgse
mannen is 79 jaar en van vrouwen 83
jaar en zal de komende 40 jaar met 4,5
jaar stijgen.
Ouder worden gaat gepaard met meer
ziekterisico door stress, slecht slapen,
onvolwaardige voeding, waardoor het
lichaam onvoldoende kan herstellen
en eerder vatbaar is voor ziekte.
Veel voorkomende ziektebeelden
bij senioren
Voor onderstaande ziektebeelden kan
dieetadvies preventief werken, maar
ook het herstelproces gunstig beïnvloeden.

► Overgewicht door vetopbouw rondom de organen van 15% vanaf 40 jaar.
In Nederland zijn er elk jaar 46000
nieuwe CVA’s. CVA’s wordt voor 90%
veroorzaakt door aderverkalking (te
hoog cholesterol en hypertensie spelen een rol).
► Diabetes type 2 is een welvaartsziekte die het meest voorkomt bij
mensen met overgewicht en obesitas.
Als de bloedsuiker langdurig te hoog
blijft, kan nierfalen ontstaan.
► Longziekten, zoals COPD (door
roken of langdurig inademen van giftige stoffen). Met eiwitrijke voeding en
beweging kan verslechtering worden
tegengegaan.
► Ook kanker is een risico, dat ver-
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hoogd kan worden door overgewicht,
stress en een onvolwaardig voedingspatroon.
► Cognitieve achteruitgang gaat langzamerhand en u wordt vergeetachtiger.
► Dementie wordt een steeds groter
probleem. Hier spelen de vitamines D
en B12 een grote rol. Want als deze
boven de 50 jaar structureel te laag
zijn, is er meer kans op dementie.
► Het immuunsysteem wordt minder,
waardoor men sneller vatbaar is voor
virussen en bacteriën.
► Osteoporose of botontkalking komt
het meest voor bij vrouwen na de
overgang. Als de spieren dan afgenomen zijn en iemand valt, dan zijn er
vaak ook botten gebroken. Vooral
calcium en vitamine D tekorten hebben
invloed op osteoporose.
► Obstipatie kan ontstaan doordat de
darmperistaltiek afneemt, door medicatie of door te weinig vocht en vezels.
Sarcopenie
Sarcopenie is leeftijd gerelateerd verlies van spiermassa, kracht en fysiek
functioneren.
• Op 30-jarige leeftijd is de spiermassa
het hoogst, waarna het langzaam afneemt met 0,2 kg/jaar voor vrouwen
en 0,3 kg/jaar voor mannen.
• Mannen hebben meer spieren dan
vrouwen.
• Hoe ouder, hoe moeilijker de spieropbouw.
• Ouderen eten minder dan jongeren,
dus ouderen krijgen ook minder eiwitten binnen.
Oorzaken sarcopenie: stress, ontstekingen, erfelijkheid, hormonen, maar
de belangrijkste factoren zijn beweging en voeding. Spierverlies is tegen
te gaan door beweging in combinatie
met volwaardige voeding.
Dubbele spierafbraak door inspanning
en energievoorziening als er voor beweging niets gegeten is. Eiwitrijke
voeding herstelt spieren en kan ze
opbouwen, mits ze niet teveel zijn
beschadigd. De meeste spieropbouw
bij stevig doorlopen in de baan en 2x
per week uw swing oefenen.
Wandelen zorgt voor een grotere botdichtheid, door belasting van de botten
met het eigen lichaamsgewicht. Qua
voeding zijn calciumrijke producten en
vitamine D belangrijk.

Eiwitten
Er zit verschil in het soort eiwitten en
de opname door het lichaam, dus ook
voor de spieropbouw.
• Dierlijke eiwitten worden beter opgenomen dan plantaardige. Dus voor
vegetariërs is het belangrijk om het
vlees ruim te vervangen door eieren,
kaas, noten en peulvruchten en aan te
vullen met 3x250 ml zuivel verdeeld
over de dag.
• In vloeibare zuivel zit het aminozuur
arganine dat het groeihormoon stimuleert. Dit betekent oudere leeftijd spieropbouw.
Veroudering voorkomen
Veroudering kan voorkomen worden
door een gezonde leefstijl:
• Gezonde en volwaardige voeding
• Fysieke activiteit
• Gezond slaappatroon en weinig
stress
Een gezond lichaam heeft alle voedingsstoffen nodig: niet teveel koolhydraten, een beetje onverzadigd vet,
veel eiwitten, vocht en vezels, maar
ook vitamines en mineralen en regelmaat.
Regelmaat van elke 3 uur iets eten is
nodig om te voorkomen dat uw spiermassa gebruikt wordt voor energie en
uw vetmassa wordt vastgehouden.
Dan krijgt u van die dunne slappe
beentjes en een dikke buik. Dus regelmaat is belangrijk.
Koolhydraten: wel 2-3x fruit overdag
tussendoor, paar sneetjes brood,
beetje aardappelen/rijst/pasta, 200-300
gram groenten per dag.
Onverzadigd vet is essentieel: dat zit
in halvarine en vloeibare margarine
(samen met vitamines A, D, E), maar
ook in vis en noten en avocado.
Eiwitten zijn belangrijk voor het herstel
en opbouw van spieren, de huid en
organen, maar ook voor hormonen en
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verteringsprocessen. Eiwitten zitten in
vlees/vis/gevogelte, eieren, zuivel,
noten en peulvruchten.
Vezels zijn goed voor de darmflora en
een goede stoelgang, samen met 2
liter vocht. Vezels verlagen ook het
cholesterol. Er zitten onverteerbare
vezels in volkoren producten en verteerbare in groente en fruit.
Vitamines en mineralen ondersteunen
allerlei lichaamsprocessen:
• Vitamine C is voor een goede weerstand en remt ontstekingen. Het zit
vooral in groente en fruit.
• Veel ouderen hebben vit D-tekort
doordat de huid vaak te weinig zonlicht
kan opnemen of doordat halvarine
wordt weggelaten.
• Een B12 tekort zie ik vaak bij vermoeide mensen die ook geheugenverlies
hebben, bij gebruik van maagbeschermers en metformine, bij mensen die
vlees weglaten en het niet vervangen.
B12 zit vooral in vlees, vis en eieren.
• Calcium kan onvoldoende zijn, waardoor de botdichtheid in gevaar komt,
vooral als vit D ook te weinig is. Calcium zit in zuivel, tofu, boerenkool,
zaden en pitten.
• Magnesiumtekort heeft vaak kramp
tot gevolg en ontstaat door stress.
Magnesiumrijke producten: vis, noten,
tofu, pompoenpitten, volkoren producten, bananen, avocado, groene groenten, peulvruchten.
Bij tekorten in de voeding liggen ziektes en vermoeidheid op de loer en
kunnen de golfprestaties behoorlijk
achteruit gaan.

Voeding bij golfsport
Bij golf is een goede lichamelijke en
mentale conditie belangrijk. Er worden
18 holes gespeeld gedurende 4-5
uren, waarbij u zowel qua uithoudingsvermogen en kracht als tactiek scherp
wil blijven. Goede voeding is daarbij

essentieel en werkt prestatieverhogend.
Basisvoedingsstoffen, vitamines en
mineralen
Twee tot drie uren voor de golfwedstrijd kunt u uw lichaam in optimale
conditie brengen door de glucosevoorraad in spieren en lever op te bouwen
met koolhydraten, uw spiermassa op
peil te brengen met zuivel en de processen in uw lichaam te ondersteunen
met vitamines en mineralen.
Het is belangrijk om tijdens het golfen
regelmatig koolhydraten te nemen in
de vorm van volkoren granen en fruit
voor langzaam op te nemen energie.
Essentiele vetten in kleine hoeveelheden zorgen voor extra energie en ondersteunen uw stofwisseling. Eiwitten
zijn vooral nuttig voor spierherstel en
de hormonen, dus ook dat u alert blijft.
B12 verhoogt uw cognitieve vermogens.
Na de wedstrijd dienen de koolhydraatvoorraden aangevuld te worden
en de spieren moeten herstellen van
hun inspanning.
Drinken
Drinken is voor, tijdens en na de wedstrijd belangrijk om het vochtverlies op
peil te brengen en aan te vullen. De
hoeveelheid kan per persoon verschillen en is ook afhankelijk van de temperatuur. Om na te gaan of u voldoende hebt gedronken, kunt u de kleur van
de urine controleren. Is deze donker,
drink dan meer. Heeft u dorst, hoofdpijn of bent u duizelig, dan is de kans
groot op een vochttekort. Tijdens golf
is er een minimale vochtbehoefte van
een halve liter per 4 holes. U kunt er
een gewoonte van maken om telkens
op de teebox ¼ deel van uw flesje
water te drinken.
Liever niet
Alcohol kan zorgen voor uitdroging en
vermindert het herstel, dus wees voorzichtig met alcohol tijdens en na de
wedstrijd. Neem geen hypertone
sportdranken of energy-drinks (> 8 g
koolhydraten per 100 g), aangezien
deze teveel koolhydraten (suikers)
bevatten voor het golfen, waardoor er
teveel vocht wordt onttrokken aan het
bloed en de concentratie kan afnemen.
Algemene voedingstips voor
prestatieverbetering
Zorg ervoor dat uw lichaam tijdens het
sporten geen tekorten ervaart. Drink

en eet op tijd en niet pas wanneer u
dorst of honger heeft. Neem regelmatig kleine hoeveelheden.
Voor de wedstrijd: Volkoren brood met
halvarine, beleg en een beker zuivel of
een schaaltje zuivel met ontbijtgranen
Eventueel nog een glas vruchtensap
Minimaal een halve liter water drinken.
Tijdens de wedstrijd: 1-2 liter water of
hypotone drank, voor extra energie
half vruchtensap/half water of isotone
drank Fruit, gedroogd fruit (rond hole
3 en 12) Volkoren brood met halvarine
en vlees- of kaasbeleg en (hole 6 en
15) Zuivel (hole 9) Mogelijke extra’s:
ontbijtkoek (of halve Snelle Jelle),
volkoren koekje, een ei.
Na de wedstrijd: Halve liter water en
Chocomel/latte macchiato met een
koekje of Melk met een gebakken ei/
omelet of Yoghurt/kwark met fruit of
Vruchtensap/smoothie met enkele
hapjes (vis/noten/kaas/bittergarnituur)
of een andere combinatie.

(Sport)voedings- en dieetadvies op
maat
Bij bovenstaande sportvoeding zijn
geen hoeveelheden aangegeven,
aangezien de behoeften per persoon
verschillen. Naast sportvoeding is er
een goede basis nodig van dagelijkse
voeding. Iedereen heeft andere behoeften, voorkeuren en een thuissituatie waar rekening mee gehouden
dient te worden. De behoeften kunnen
afhankelijk zijn van medicijngebruik,
uw gewicht, ziekten/aandoeningen,
uw leeftijd en de mate van lichamelijke
activiteit. Ik wil u graag adviseren over
de beste sportvoeding en dagelijkse
voeding, afgestemd op uw behoefte,
voorkeuren en thuissituatie. Voedingsen dieetadvies worden voor 3 uren
vergoed via de basisverzekering.
Voor meer informatie: Diëtiste Monique Koopman, 06-49943422 of www.
dieetenkook.nl
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nieuwe bestemming voor golfbanen ?
Op verzoek van Ruud Janssen nemen
we een stuk uit het Financieel Dagblad
van januari j.l. over. Verrassend en
interessant; de krapte in het aanbod
van leden was ons al lang bekend,
maar een zonnepark is weer eens wat
nieuws, al zien we dat op onze baan
niet gauw gerealiseerd worden.
Golfbanen maken ruimte voor woningen en zonneparken
Nederlandse exploitanten van golfbanen hebben een nieuwe inkomstenbron ontdekt: zij maken op hun complex ruim baan voor een zonnepark of
woningbouw. Dat levert meer op dan
het handjevol spelers dat op rustige
dagen zijn ronde loopt.

holes. Ook hier gaat de eigenaar een
andere invulling geven aan het terrein.
Het is de bedoeling dat op een deel
van de golfbaan woningen verrijzen,
1500 stuks. Nieuwbouw is aantrekkelijk, zo dicht bij Amsterdam, en het
vastgoed levert veel meer op dan een
vereniging laten spelen. De golfbaan
verdwijnt niet uit Purmerend, maar
krijgt wel een bescheidener opzet.
Vergelijkbare plannen zijn er in de
regio Lelystad.
‘Een logische ontwikkeling’, zegt directeur Lodewijk Klootwijk van de vereniging van golfaccommodaties NVG. ‘De
subsidie op zonneparken en het bouwen van woningen levert veel meer op.
Ik begrijp dat wel.’

sommige regio’s overcapaciteit. De
golfbanen in de regio Flevoland en
Noord-Holland zullen profiteren als er
elders golfbanen verdwijnen.’
‘Ik vind het niet verontrustend’, zegt
ook directeur Jeroen Stevens van de
vereniging van clubs NGF. ‘Het gebeurt in een regio met weinig mensen
en veel banen.’
Exploitanten, bestuurders en golfprofessionals ontmoetten elkaar onlangs
in Bussum op het Nationaal Golf Congres. Daar werden de jongste onderzoekscijfers van de sector bekendgemaakt.
Na jaren van neergang gaat het weer
iets beter met de toestroom naar de

Dorhout Mees in Biddinghuizen is zo’n
exploitant. Het golfcomplex is ruim
opgezet en telt 54 holes verspreid over
120 hectare. De eigenaren hebben
besloten de golfbaan terug te brengen
tot negen of achttien holes. De ruimte
die dan vrijkomt, wordt met een partner
uit de energiesector, Solarfields, opgevuld met 140.000 zonnepanelen. Provincie en gemeente staan positief tegenover het initiatief. De bouw van het
zonnepark moet in 2020 beginnen.
Iets verderop, bij Zeewolde, ligt het
complex Golf4all. Ook hier bestaan
vergaande plannen om op een deel
van het complex een zonnepark aan
te gaan leggen. De Cammingha-groep, die eigenaar is van de baan en
de grond, zegt dat de desbetreffende
golfclub nog maar 320 leden telt. Het
terrein is verlieslatend en daarom
schrapt de eigenaar 18 holes. De oefenbaan blijft open.
Dorhout Mees spreekt in een persverklaring van ‘veranderde omstandigheden’. Golf in Nederland is ‘verzadigd’,
staat er. De golfvereniging in Biddinghuizen telt 500 leden en dat is te weinig. ‘De golfer van vandaag bindt zich
minder snel aan een vereniging.’ Om
de toekomst veilig te stellen kan er
beter een zonnepark komen.
In Purmerend exploiteert BurgGolf
sinds 2001 een golfcomplex van 27
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De golfbranche kampt met overcapaciteit. Er zijn in Nederland circa tweehonderd professionele golfbanen. Die
trekken vaak te weinig bezoekers om
een goede exploitatie mogelijk te
maken. Bijna elk jaar gaan er enkele
banen failliet en worden er nieuwe
geopend. Het grootste faillissement in
2018 was dat van Golfbaan Naarderbos bij Muiderberg.
‘Het bouwen van zonneparken en
huizen is gezond voor de branche’,
meent Klootwijk. ‘Er is nu eenmaal in

golfbaan. Het aantal geregistreerde
spelers nam toe tot 370.000. Er kwamen 25.000 nieuwe spelers bij, maar
daar stonden 18.000 stoppers tegenover. Opvallend is dat circa 90% van
de nieuwe spelers binnen twee jaar de
sport weer de rug toekeert. Een duidelijke trend is dat de gemiddelde speeltijd afneemt. De meeste banen tellen
18 holes, maar veel golfers spelen het
liefst maar negen holes.
Met vriendelijke groet,
Ruud Janssen

variabel
Stampottenwedstrijd 7 februari

Hoe schrijf ik een leuk wedstrijdverslag?

Met z'n drietjes begonnen we vol
goede moed aan deze wedstrijd.
De spelvorm was Walz. Regelmatig
gingen we ook enigszins walsend over
de baan. Via bomen en zigzaggend
over de fairways bereikten we de
moeilijk bespeelbare wintergreens.
Dat spelen lag natuurlijk aan onszelf.
Maar de spelvorm was gelukkig onze
vriend. De puntentelling, die sympathiek voor ons uitpakte, heeft ons tot
winnaars gemaakt van deze wedstrijd
met een zeer ludieke prijs: een stamppotpakket! Waarvoor hartelijk dank.
In het clubhuis stond na afloop een
door Iris en Koen bereidde heerlijke
stamppottenmaaltijd klaar.

Verslagen van golfwedstrijden zijn
vaak saai. De lezer was er niet bij en
is meestal nauwelijks geïnteresseerd.
De saaiheid ontstaat doordat de schrijver letterlijk verslag wil doen aangevuld met een sfeerimpressie. Dan
wordt het al gauw iets als:
“Om 10:00 stond de koffie met appelgebak (zelfgebakken!) al klaar. Heerlijk!! Het zonnetje liet zich ook zien en
de sfeer zat er meteen al goed in. We
speelden via shotgun een Texas
scramble. Onze flight bestond uit Pim
& Wim en Pien & Mien. Op de eerste
hole ging het voor onze flight bijna mis.
De eerste afslag verdween in de bossen. Wim redde de hole door een
keurige rechte slag naar de green te
doen, die netjes op de fairway belandde. We liepen de green af met een par,
net als de tegenpartij. Dat beloofde een
spannende wedstrijd te worden! De
tweede hole is moeilijker door het
water aan de rechterkant. Gelukkig
gingen beide afslagen goed. Helaas
waren er uiteindelijk drie putts nodig
voor deze hole, dus dat werd een
double bogey. De tegenstanders stonden voor! Op hole drie... etc. etc..”
Zo schrijven kinderen op de Basisschool over hun schoolreisje: “En toen
en toen en toen”. Het kan ook anders.
Bedenk eerst wat er voor speciaals
gebeurde tijdens de wedstrijd. Iets dat
juist deze wedstrijd onderscheidt van
andere wedstrijden en waardoor je (als
lezer) gepakt wordt. Bijvoorbeeld:
“Na hole acht stonden we gelijk. De
beslissende hole kwam er aan. De
eerste vraag was: ijzer of hout? Pim nog steeds met die rare rode mutskiest voor zijn mega-driver van 450cc
en zijn drive is lang en ver. Zijn bal
verdwijnt als een streep in de bossen.

Na diverse overheerlijke stamppotten
aangevuld met een glaasje witte wijn
was het de beurt aan de diëtiste, die
ons voorlichting gaf over het "ouder
worden met gezonde voeding", zodat
wij in lengte van dagen op een goede
manier kunnen blijven golfen. De presentatie van de dame was perfect: de
proteïnes, eiwitten en koolhydraten
volgden elkaar in rap tempo op.
Met als eindconclusie: ...iets wat we
eigenlijk allemaal wel weten... van
alles niet teveel, met regelmaat eten
en drinken... dan kunnen we met z'n
allen nog jaren vooruit op onze mooie
golfbaan.
Adele van Leuken, Marian Jeuken,
Marie-Thérese Tomlow

Ik besluit tot ijzer drie. Concentratie.
Een keurige proefswing. Even later
vliegt mijn bal kaarsrecht weg en landt
zeker tien meter van de tee, gevolgd
door een plag ter grootte van een
pocketboek. De tegenstanders slaan
en beide ballen landen keurig op de
fairway. Net als het clubhead van de
laatste speler. ‘Ik dacht al. Hoe is het
mogelijk een volledig setje voor
€ 125,-‘. Ik kon maar net mijn mond
houden, anders had ik gezegd dat alleen de driver van Pim al het dubbele
had gekost. Pim’s bal blijkt op een
bruine paddestoel te liggen. Wat zeggen de regels daarover?”
Zo maak je het verslag levendiger:
► Het wisselen van verleden en tegenwoordige tijd (eigenlijk verboden)
maakt de lezer meer betrokken bij de
wedstrijd, net als het gebruik van de
ik-vorm.
►Contrastwerking, zowel wat betreft
onderwerp (hout – ijzer), als ook onverwachte wendingen (lang en ver – in
de bossen) houden de lezer bij de les.
►Beeldend taalgebruik (pocketboek),
zelfrelativering (verhouding prijs van
de uitrusting en de prestatie) en humor
(‘zeker tien meter’), maken het verslag
leuker.
► Uitroeptekens en puntjes (....) kun
je het best vermijden. Citaten van
spelers (“Normaal sla ik met gemak
200 meter, dit is echt een uitzondering,
geloof me.”) verhogen de leesbaarheid. Net als kleine details: er wordt
even ingezoomd op iets onbelangrijks,
maar het bevordert het voorstellingsvermogen van de lezer (rode muts,
bruine paddestoel).
Het belangrijkste van een leuk wedstrijdverslag is niet het verslag, maar
een boeiend verhaal over wat er voor
bijzondere dingen gebeurde. Als de
uiteindelijke uitslag belangrijk is voor
de lezer, kun je die het best in een
staatje of tabelletje zetten:
De redactie hoopt dit seizoen veel
boeiende wedstrijdverslagen te ontvangen!
Website

damesdag 31 januari 2019

Gelukkig is het probleem van de website opgelost; hij wordt weer bijgehouden. Dat houdt in, dat u de blauwe
steen ook weer digitaal kunt lezen en
zelfs oudere uitgaven zijn in te zien.
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variabel
Snel na het verschijnen van het laatste nummer van de BS kwam er nog een
verslag van de Sinterklaaswedstrijd van de damesdag. Hierin het afscheidsgedicht van Margriet van Grinsven en Els Claessens, dat wij met plezier plaatsen!

Weer een lid van onze club, die een
bijzondere reis heeft gemaakt. Het
houdt niet op, maar is wel mooi om te
lezen.
Lieve dames van de DACO en alle andere dames van de damesdag.

Golfen in het Himalaya gebergte.

Het is lang geleden dat ik op de donderdag ben geweest
Maar een kleine explicatie vond ik wel nodig op dit sinterklaasfeest
Door allerhande verschillende blessures
Die op mijn leeftijd steeds langer gaan duren
Geen uren of dagen maar men spreekt van weken
En daaronder ben ik bezweken
Geen 18 holes meer op een rij
Ja dat is niets meer voor mij
Geen wedstrijden of maandbeker meer
Ergernis voor mij iedere keer
Men ging de bunker voor mij harken……
En op de tee mijn bal marken……
Goed bedoeld, maar dan is voor mij de lol eraf helaas
Misschien vinden jullie dat een beetje dwaas
Maar zo zit ik nu eenmaal in mekaar
En daarom ga ik “met pensioen” einde van dit jaar
Heel hartelijk dank voor alle heerlijke dagen, het was heel gezellig en knus
Ik geef nu het woord aan Els mijn zus

Eind september heb ik (Henk Steeghs)
een fietstocht gemaakt over het dak
van de wereld.

Jaren stond ik op de wachtlijst, wilde dolgraag naar Geijsteren komen
Want wij wilden uiteindelijk ook in Venlo gaan wonen
En het wachten werd beloond en hup
Ik kwam terecht in een gezellige club
Samen met mijn zus hebben we nu besloten om te gaan
Maar niet voordat ik ieder van jullie wil bedanken, welaan
Ik heb hier veel plezier gehad zowel met golf en al het gedoe
Mede dank zij Olga, Andre en de crew
Dank aan greenkeepers, horeca, bestuur en alle leden
Die ons verzorgden in het verleden.

Jaap Admiraal was op 14 december
25 jaar lid van het Herenconvent.
Het bestuur had een attentie!
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Lasha (Tibet) was op 3650 meter
hoogte mijn startplaats en ruim 1200
km verder lag op 1400 meter hoogte
de eindbestemming Kathmandu (Nepal). Na ’n paar weken op ruim 4000
meter boven de zeespiegel op de pedalen gestaan te hebben met beklimmingen van ruim 5200 meter heb ik
deze avontuurlijke vakantie afgesloten
met een rondje golfen in het Himalaya
gebergte in Nepal.
Het was een wereldse ervaring om 18
holes lang uitzicht te hebben op dit
indrukwekkend gebergte! Vanuit de
golfclub kreeg ik een caddy en balltracker toegewezen, die mij door de baan
geholpen hebben. Was ook wel nodig!
Bijzonder waren ook de greenkeepers,
die “old scool” met de hand de greens
aan het maaien waren!
Globetrotter liefhebbers kunnen mijn
dagboek en foto’s bekijken op: https://
www.polarsteps.com/HenkSteeghs

nieuws van het secretariaat
Nieuwe leden
Vele enthousiaste golfers hebben
onze baan en de club omarmd en zijn
lid geworden in 2019
We verwelkomen:
Gewone leden
Spoek Verstraaten
MIny Jolink
Giel van Driel
Marco van Nus
Bernard van den Berg
Jorma van Winden
Weekendleden
John Muller
Frank van den Munckhof
Vriend van Geijsteren
Hans van Straaten
Muriel de Graaf
Marc Pijpers
Miriam Pijpers
Jeugd
Jur Schepers
Tim van Ochten
Jeugd studerend
Ricky Loenen
Thijs Staal
Business en bedrijfsleden
Twan van Bussel , Gastrobar TOF
Harrie Robbertsen Nexus Cleaning
Richard Janssen BC, Janssen Stucadoors
Harm Leenders, Slagerij Traiteur
Leenders
Lambert Wilms, Wilms bestratingen
Tjeerd Jenniskens Duisenburgh Vermogensregie
Overleden
Het jaar begon zeer triest met 4 leden,
die zijn overleden.
We wensen partners, kinderen en
naaste familie en vrienden veel sterkte
met het verlies.
Jan van Staveren (4 januari)
Frans Schwering (24 januari)
Joop Kwaak (26 januari)
Jacques Scheuten (15 februari)
Linkshandig of rechtshandig?
Voor uw golfspel maakt het een groot
verschil.
Voor het werk als vrijwilliger maakt het
GEEN verschil!
Geijsteren telt ruim 100 (!!) vrijwilligers
verdeeld over bestuur, stichting en
vele commissies, die voor én achter de

schermen onmisbaar veel werk verrichten. Deze (linkse en rechtse) handen maken het mogelijk dat ELK lid van
de vereniging met plezier kan blijven
golfen. We kunnen dus niet zonder
deze belangeloze inzet. Op alle fronten kunnen we menskracht gebruiken
en dat is sekse en leeftijd onafhankelijk. Meld je aan bij het secretariaat en
we komen beslist tot een mooie invulling van een paar vrije uurtjes.
#Golfplezier #Teamsport #Teamwork
#GeijsterenGastvrij
Nationale Open Golfdagen zaterdag
20 en zondag 21 april
Paasweekend wordt golfweekend.
20 en 21 april stelt Geijsteren de deuren open voor belangstellenden,
nieuwsgierigen, enthousiaste golfers,
aankomende golfers etc. Kortom iedereen kan deelnemen aan de clinic
van 10.00-12.00u van Davey.
Samenkomst om 09.30 met koffie/thee
en na de clinic informeren we de deelnemers over de brede mogelijkheden
van lessen voor baanpermissie, proeflidmaatschap, vriend van Geijsteren
etc etc.
Actieve golfers (met hcp) kunnen na
12.00u voor slechts €10 negen holes
golfen om kennis te maken met onze
baan.
Informeer en introduceer vrienden,
collega’s, familie en wijs ze de weg
naar Geijsteren.

en afgesloten lidmaatschappen per
jaar per clublid.
Voorwaarden:
De regering is alleen van toepassing
op een afgesloten regulier lidmaatschap, businesslidmaatschap of bedrijfslidmaatschap.
Het nieuwe lidmaatschap dient voor
1 juni afgesloten te zijn.
De lidmaatschapskorting is alleen te
ontvangen wanneer het nieuwe lid ook
in 2020 nog lid is van onze golfvereniging.
De actie loopt vanaf 1 januari (met terugwerkende kracht) tot 1 juni.
Nieuwe hospitality Chain
Per 1 januari 2019 heeft Golf en Countryclub Geijsteren een nieuwe hospitality chain-partner. De nieuwe partner is
GC Burg Overbach (Overbach 1 te
Much Duitsland). Voor euro 35 kunnen
leden, na eerst een aanmelding te
hebben verricht bij de Caddiemaster
van GC Burg Overbach, spelen op
deze mooie parkbaan. Voor verdere
contact- en overige informatie verwijzen wij naar de website: www.burgoverbach.de.

Ambassadeur
Als bekend is het voor een golfvereniging tegenwoordig lastig om haar ledenaantal op peil te houden. Ook bij
golfclub Geijsteren stagneert de groei
de laatste jaren. Om dit te veranderen
willen we onze leden hierbij als ambassadeur gaan betrekken. Ter extra stimulans hebben we hiervoor een speciale Ambassadeurs-Belonings-Regeling bedacht.
Ambassadeurs-Belonings-Regeling:
Bij een nieuw afgesloten regulier lidmaatschap tot stand gekomen op
voordracht van een van onze leden
ontvangt dit clublid een eenmalige
lidmaatschapskorting van €250 op
de eerstvolgende lidmaatschapsfactuur. Deze regeling geldt per afgesloten regulier lidmaatschap.
Er is een max. van 4 aangedragen
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Indien onbestelbaar retour: Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren
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