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van de redactie
In het laatste nummer van De blauwe
steen waren we vergeten in het colofon
de namen van de uitbaters van het
restaurant te wijzigen. Nou, dat hebben we geweten; van alle kanten werden we hierop geattendeerd alsof het
een ernstige overtreding was. Wij zijn
blij, dat De blauwe steen zo minutieus
wordt gelezen, maar zouden nog blijer
zijn als er ook zo massaal zou worden
gereageerd op zaken die wel van
eminent belang zijn voor de club. Het
zou het blad zeker leesbaarder maken.
Het vertrek van Ian Turner als Caddiemaster is voor de club een groot verlies. Ian is een nuchter, eerlijk mens,
die de touwtjes goed in handen had en
ook altijd bereid was tot hulp. Daarbij
was hij actief als clubfitter. Wij hebben
thans geen apart verhaal aan hem
gewijd; in het 2e nummer van de vorige jaargang publiceerden we een
groot interview met hem niet wetend,
dat een vertrek aanstaande was. Wilt
u dat nog lezen, dan kunt u een digitale weergave op de website vinden. Ian
keerde terug naar Engeland; het had
volgend hem niets te maken met de
brexit! Ian, het ga je goed.
Lastig was, dat Ian zijn vertrek slechts
3 maanden tevoren bekend maakte en
zo restte er slechts weinig tijd om zijn
vacature in te vullen. Intussen hebben
we allemaal de advertentie gezien
voor het werven van een nieuwe caddiemaster, een lastige klus, zeker als
je niet bekend bent met het golfspel.
Een grote pluim voor de marshallcommissie, die op dit moment de taken van
Ian waarnemen. Het doet een groot
beroep op hun vrije tijd. In tussen heeft
het bestuur de naam van de nieuwe
caddiemaster bekend gemaakt. Een
verrassende keuze. Iemand uit de
eigen gelederen en al bijn 2 jaar lid!
Hij stelde zich aan ons voor via een

nieuwsbrief, maar wij publiceren dit
korte CV van Bert Hendriks maar opnieuw.
Barbara Reuwer verzorgt weer, langzamerhand wordt het een goede gewoonte, een mooi interview. Deze keer
met Iris en Koen. Een logische keuze,
misschien wat aan de late kant, maar
we wilden ze eerst “warm” laten draaien, zodat ze een beter idee over de
gang van zaken kunnen geven.
De damescommissie liet weten, dat ze
een vaste pagina in het clubblad willen
hebben. Ze willen niet onder doen voor
het Herenconvent. Zo’n initiatief juichen wij toe. Vooruit dames zet hem
op en maak er iets moois van.
Afgelopen voorjaar was het weer de
tijd van de golfcompetitie. Vanuit onze
club werd met 11 teams deelgenomen.
Het jeugdteam volgt later. We hadden
gevraagd om leuke reportages, maar
de oogst is karig; de resultaten niet
veel beter. Alleen de dames namen de
tijd voor een reactie.
In de najaarsALV werd aangekondigd,
dat ter renovatie van het clubhuis er
obligaties onder de leden zouden
worden uitgeschreven. Het aantal positieve reacties was dermate groot, dat
het bestuur het besluit heeft genomen
het clubhuis drastisch te gaan aanpassen, dus niet alleen het horecadeel,
maar ook de benedenruimtes en het
dak! En nu maar hopen, dat dit meer
leden oplevert; het verband tussen
clubhuisrenovatie en toename van het
ledenaantal ontgaat ons tot nu toe.
In de recente ALV op 24 juni heeft
Geert Jan Verstraaten afscheid genomen als voorzitter. Voor hem zelf
waarschijnlijk een opluchting, maar
voor ons jammer om de doodsimpele

reden, dat hij een uitstekend voorzitter
was. Zijn opvolger Ruud Janssen heeft
al enige jaren in het bestuur warm
gedraaid, dus dat moet lukken. Hij
heeft zich voorgenomen een zaterdag
in de maand in het clubhuis aanwezig
te zijn om al uw loftuitingen, grieven,
tips, klachten of anderszins (on)nuttige
opmerkingen aan te horen.
De leading courses hebben weer een
ranglijst gepubliceerd van de golfbanen van Nederland. De Haagse blijft
één gevolgd door de The Dutch en het
nieuwe Bernardus in Cromvoirt. Onze
baan is geduikeld naar de 37e plaats,
ongetwijfeld door de grote droogteschade van het afgelopen jaar. Het zou
toch mooi zijn als we weer in het klassement zouden kunnen stijgen.
En dan natuurlijk de matchplaykampioenschappen. Allereerst het clubkampioenschap gewonnen zoals verwacht
door Noa Janssen. Triest, en misschien ook wel kenmerkend voor de
situatie van de club, waren de 3 inschrijvingen voor het damesdeel. Derhalve afgelasting en dit jaar dus geen
dameskampioen. Dit stemt tot nadenken.
Dan het nationaal matchplay PGA:
zoals steeds een fraaie week met goed
golf, voor iedere liefhebber een lust
voor het oog. Belangrijk te melden, dat
vanaf 2020 op onze club tenminste
voor 3 jaar de nationale matchpaykampioenschappen onder auspicien van
NGF en PGA zullen worden gespeeld
voor heren, dames, senioren en jeugd!
Dat moet een topweek worden. Geijsteren als Home of Matchplay van
Nederland.
Hoe het ook zij, wij wensen u een
heerlijk zomergolfseizoen!
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vive la difference
Op vakantie in Frankrijk zit ik onder de
wijnranken met een glaasje wijn en een
bakje olijfjes te kijken naar ploeterende
golfers. Hole 14 komt op ons af, de
green ligt 100 m voor me en een stukje lager. Ideaal voor een analyse van
het Franse golf.
1. De kledingvoorschriften zijn zeer
ruim. Spaghettibandjes, korte rokjes
en zo mogelijk nog kortere herenshorts. Hollanders zijn altijd op afstand
te herkennen aan de degelijke kleding.
2. Honden mogen gezellig mee.
3. Zo ook de kinderen, die dan de
buggy besturen op een manier, waar
Max Verstappen nog jaloers op zou
zijn.
4. Iedereen sjouwt tussen de bunker
en de green door. Ook de buggy’s, het
past maar net.
5. Soms wordt gewoon een stukje
green afgesneden, dat is wel handig.
6. De vrouwen hebben een rotsvast
vertrouwen in hun mannen. Voor onze
neus gaat een par 3 over het water
heen. De dames komen meteen uit bij
hun afslag en blijven daar gezellig

staan kletsen. De heren moeten echt
scherp spelen om hun ega niet te
raken. Zo kunnen huwelijksproblemen
trouwens wel worden opgelost. Gezien
het water is de stress toch al hoog en
gaan de ballen echt alle kanten op.
Chapeau pour les femmes.
7. Het Reuwertje kennen ze hier ook.
Als de mannen voor de 15 moeten
wachten om af te slaan, maken ze
gretig gebruik van de prachtige ‘pin
parasol’, die het verbazend goed doet
met al dat extra water. En jawel hoor,
waar onze heren toch nog een beetje
weg duiken, staan de Fransozen ‘en
plein vue!’

8. Maar toch, de Franse heren zijn toch
ook wel heren. Elke Geijsterse dame
herkent het wel: Loop met 2 mannen
en je moet rennen. Niet tijdens het
spel, maar na onze afslag. De bal is
net van de tee vertrokken, hij is nog
niet geland en de heren lopen, gezellig
kletsend, al midden fairway. Wij moeten eerst kijken, waar onze bal blijft,
tee uit de grond trekken of zoeken, club
in de tas en rennen maar. Gauw achter
ze aan, joehoe, ik ben er ook nog. Met
een beetje politesse blijven jullie 3
tellen staan. Wel zo gezellig. Comme
les Français.
9. De Franse mannen onderling is
trouwens een verhaal apart. Iedereen
slaat tegelijk, ze kletsen gewoon door
en de laatste staat altijd op zijn eentje
nog te putten, terwijl de rest al op de
volgende afslag staat. Of misschien
wel aan het bier…. Of wijn… Of pastis….
Maar toch, ik hou van ze. Vive la
France !
Barbara Reuwer
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van de (nieuwe) voorzitter
- het toekomstbestendig houden van
onze vereniging (denk hierbij aan vergrijzing versus verjonging en rekening-golf versus traditionele contributie);
- de klimaat-ontwikkelingen die onze
mooie baan beïnvloeden (wie heeft de
inspanningen van onze greenkeepers
niet mee-gekregen om aanslag van de
zomer 2018 uit de baan te halen);
- het invullen van de positie van de
Caddiemaster na het vertrek van Ian
Turner.

Dit is de eerste bijdrage van onze
nieuwe voorzitter. Voor de goede orde
melden we, dat deze bijdrage werd
ontvangen voor de laatste ALV om
eventuele opmerkingen bij voorbaat te
ontkrachten. Wij plaatsen hierbij foto's
van de gaande en komende man.
Redactie
Beste leden,
Als inkomend voorzitter ben ik op een
zaterdagochtend achter mijn IPad
gaan zitten om dit eerste artikel te
mogen schrijven voor de Blauwe
Steen. Daar ik er - ondanks mogelijke
beroepsmatige voorzichtigheid - toch
maar van uit ga, dat mijn kandidatuur
op de komende ledenvergadering
wordt bekrachtigd, start ik met een
woord van dank naar mijn voorganger
Geert-Jan. De basis die ik door zijn
inspanning (teamwork, dat zeg ik er
dan bij) aantref, was voor mij de grondslag om ja te zeggen op zijn verzoek
om de voorzittershamer over te
nemen.

stad en daarna lang in de regio Nijmegen gewerkt. Per 2007 ben ik voor
Koenen en Co gaan werken als belastingadviseur en mede-eigenaar (2011).
De golfsport heeft mij vanaf het jaar
2010 in zijn ban. Het is daarom dat ik
het leuk vindt om samen met alle overige actief bij de club betrokken leden
iets bij te dragen aan onze mooie
golfbaan.
Waar staan we nu als leden en bestuur
van onze golfclub. Zoals ik het zie voor
een groot aantal kansen en keuzes die
we samen moeten maken. Ik noem
onder andere:
- de verbouwing en verfraaiing van ons
clubhuis;

Kortom uitdagingen op kortere en
langere termijn genoeg. In de Visie
2022 hebben wij als bestuur een denkrichting uitgerold die we graag als leidraad voor komende jaren gaan hanteren. Ik kan deze Visie dan ook van
harte ter lezing aanbevelen.
Laat ik dit eerste stuk afsluiten met een
oproep die het bestuur reeds herhaald
heeft geuit. Vele handen maken licht
werk en het is daarom dat wij u als
leden doorlopend vragen (aanmeldingen kunnen te allen tijde worden gedaan bij ons secretariaat) om een
steentje bij te dragen in een vrijwillige
rol; samen veelzijdig!
Fore.
Ruud Janssen
Namens het bestuur van Golf- en
Countryclub Geijsteren

Voor degenen die mij nog niet kennen;
Ruud Janssen is de naam en ik ben
geboren (1968) en getogen in Panningen. Samen met Mireille (helaas spelende op een betere HCP dan ondergetekende) zijn wij de trotse ouders
van Freek en Jeroen. Na de studie
fiscaal recht heb ik eerst in de Rand-
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herenconvent
Stassentrofee
Vrijdag 24 mei was het weer tijd voor
de Dames tegen de Heren oftewel de
strijd om de Stassentrofee. Er waren
59 deelnemers, waarvan een record
aantal van 17 dames. Zowel de dames
als de heren speelden van de rode
tees. Het was mooi golfweer. Na afloop
konden de prijzen op het terras worden
uitgereikt.

Na veel rekenwerk was de gemiddelde
Stableford score van de dames 27.8
en die van de heren 28.7 zodat na twee
opeenvolgende overwinningen van de
dames, de heren de trofee weer eens
in ontvangst mochten nemen. De trofee werd door de President uitgereikt
aan de beste heer, dit was Henk Cuppen met 40 Stableford punten.

Buiten de gebruikelijke prijzen, ballen
voor alle heren, waren er nog extra
prijzen voor de beste dame en runner
up. De beste dame was dit jaar Ria
Frenken met 35 Stableford punten, de
runner-up was Anneke Poels ook met
35 punten, waarbij de laatste 6 holes
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de doorslag gaven, 12 respectievelijk
11 punten.
Tijdens de prijsuitreiking werd Ian in
het zonnetje gezet. De president refereerde aan een prettige samenwerking
en Ian vertelde nog een aantal leuke
anekdotes. Ian kreeg een mooie fles
die hij zal meenemen naar waar die
oorspronkelijk vandaan kwam. Ook
Ian bedankte ons voor de samenwerking.
Pro Cup
Vrijdag 7 juni speelden we om de Pro
Cup. Zoals de laatste jaren gebruikelijk
bij het Herenconvent is de wedstrijdvorm 4BBB, waarbij Davey en Bertus
de vos zijn. Zij startten om ongeveer
07.30 uur en kwamen binnen met een
mooie score van 71 slagen, 11parren,
4 birdies en 3 bogey’s. Deze score gaf
ons, amateurs de mogelijkheid om zo
nu en dan een plus te maken.
Er hadden 54 spelers ingeschreven.
Op verzoek van Davey wordt deze
wedstrijd kort voor de open Matchplay
gespeeld. Dit omdat het voor ons
moeilijker zou zijn op de snelle greens.
Dit bleek ook weer deze dag te kloppen, want uiteindelijk waren er maar
twee koppels, die een betere netto
score neerzetten dan de vossen. De
winnaars waren met + 4 Piet Renders
en Sraar Betrerams, 2e met +2 werden
Heiko Dijkema en Wil Dohmen. De
vossen werden, omdat niemand hen
verder had verslagen, derde, wel
waren er nog 4 koppels die met 0
binnenkwamen.
De beide vossen werden met een
wijnpakket bedankt voor hun inzet.
Old Grand Dad
Vrijdag 28 juni was de dag van de Old
Grand Dad, naast de donateurs konden ook de leden van het Herenconvent inschrijven. In feite waren het
twee wedstrijden ineen. Er hadden in
totaal, ondanks de verwachte hitte, die
achteraf meeviel, toch nog 47 leden
ingeschreven, waarvan 20 donateurs.
De spelvorm was individueel Stableford. De uitstekende conditie van de
baan en het prachtige weer deden
hoge scores verwachten. Niets was
minder waar, waar het aan lag wist
niemand, in ieder geval niet aan het
weer en de baan.

De donateurs streden buiten de prijzen
om drie plaatsen in de regiofinale,
welke op 17 juli op de Stippelberg
gespeeld zal worden. De donateurs
waren zoveel mogelijk in de flights ingedeeld die op hole 1 startten, de niet
donateurs startten op hole 10 en 14.
De uitslag van de Old Grand Dad was
als volgt: 1e prijs met 33 Stableford
punten Max Huig, 2e prijs Fred van
Kampen met 31 punten en derde werd
met 30 punten Richard van Wijnbergen, die weer helemaal hersteld is en
dat ook in de baan laat zien.
De 2e wedstrijd voor de niet donateurs
werd gewonnen door Henk van der
Schaft met 37 Stableford punten, die
daarmee de overall winnaar werd,
tweede werd Ad Wijnhoven met 31
punten en derde Sef Lommen ook met
31 maar iets minder op de laatste 6
holes
Henk van der Schaft
Secrataris/penningmeester van het
Herenconvent

Tijden de Nationale Kwalificatie van
het Audi Quattro Cup op vrijdag 21 juni
2019 op het Woold in Asten Heusden
hebben Jos Janssen en Piet Coppus,
beiden lid van onze golfclub, zich geplaatst voor de finale op 2 september
op de Lage Vuursche.

de baan
Om een golfbaan in een optimale
conditie te krijgen en te houden zijn de
groeiomstandigheden van essentieel
belang. Ik neem aan dat iedereen heeft
kunnen zien hoe snel het herstel van
de greens en fairways verloopt indien
de omstandigheden dit mogelijk
maken.
Natuurlijk is het juiste onderhoud en
het toepassen van speciale grassoorten en bemesting ook erg belangrijk
om een mooie en vooral gezonde
grasmat te krijgen. Ik vindt het dan ook
op z’n plaats om het greenkeepersteam en onze externe adviseurs (Barenbrug en Prograss) hartelijk te danken voor hun inzet van de laatste
maanden. Het resultaat mag er zijn en
velen van u, gezien de erg positieve
reacties die we hebben ontvangen, zijn
het hier mee eens.
We kunnen echter niet stil blijven zitten
en achterover leunen, er wacht ons
nog een flinke opgave om de baan zo
goed als mogelijk in een juiste conditie
te houden.
Wij hebben een aantal uitdagingen:
Extreem weer:
De waterafvoer bij forse buien hebben
we op orde na het aanbrengen van de
infiltratieputten, wellicht moeten er hier
of daar nog een paar putten geplaatst
worden maar die mogelijkheden hebben we.
De wateraanvoer is op orde doordat
we een extra pomp hebben aangeschaft waardoor we vaker handmatig
zullen gaan beregenen, waarmee we
de meest droge plekken van extra
water kunnen voorzien. De hoeveelheid beregeningswater is gemaximaliseerd en gezien de reeds aanwezige
tekorten zullen we hier geen uitbreiding mogen verwachten. We bekijken
nu de mogelijkheden van het aanleggen van een waterbassin (natuurlijke
vijver met bodemafdichting) waardoor
we overtollig regenwater kunnen bufferen. Dit is geen eenvoudige klus en
het is dan ook niet zeker of deze tot de
mogelijkheden gaat behoren.
Het beregenen van de fairways zal er
bij extreme droogte op gericht zijn het
gras in leven te houden. Onze bodemopbouw bestaat vrijwel uitsluitend uit
zand. Dit zand wordt bij erg hoge temperaturen zo heet dat het gras verbrandt, we hebben dit in 2018 kunnen

constateren waardoor er veel kale
plekken op de fairways kwamen. Bij
extreme hitte zullen we dan ook overdag het gras waar nodig gaan koelen
door vaker kleine hoeveelheden water
te geven.
Ziekte bestrijding:
Zoals ik eerder aangaf, mogen we
vanaf 1 januari 2020 geen chemische
bestrijdingsmiddelen meer gebruiken.
Nu is deze datum (gelukkig) opgeschoven tot 1 januari 2022 maar uitsluitend onder zeer strikte voorwaarden en ook alleen bepaalde (minder
schadelijke) middelen. Dit laatste is
een voorstel van de politiek en wordt
momenteel uitgewerkt. De verwachting is dat we dit in september definitief
horen. We moeten ons er dus op
voorbereiden dat er zo wie zo een
einde komt aan het gebruik van chemische middelen die bijvoorbeeld
schimmels bestrijden. Dit houdt in dat
we hierop moeten anticiperen en
trachten de groeiomstandigheden zodanig te creëren dat de uitbraak van
schimmels tot een minimum wordt
beperkt. Helaas klinkt dit eenvoudiger
dan dat het in werkelijkheid is.
Baanaanpassingen
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering hebben we gesproken
over de baanaanpassingen die we de
komende winter willen gaan doorvoeren.
Om de groeiomstandigheden van de
greens en de tees te verbeteren zullen
we op diverse plaatsen opnieuw een

aantal bomen en onderbegroeiing
gaan rooien om de wind en de zon kans
te geven hun drogende werking te
doen. Verder zullen we de greens
bewerken met de vertidrain waarbij we
grote gaten maken die we hierna vullen
met zand waardoor we de waterdoorlatendheid verbeteren. Het afgelopen
jaar hebben we de grote green op de
gouden driehoek op deze wijze behandeld en de resultaten zijn positief.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en de tijd gaan we diverse
bunkers renoveren.
In ieder geval willen we dit jaar hole 10
aanpakken zoals door de architect in
het meerjarenplan is aangegeven. De
bedoeling is om meer ruimte te maken
door op diverse plaatsen bomen te
kappen en de onderbegroeiing weg te
halen. Het gedeelte tussen de tee en
de 150 m¹ paaltjes willen we hoofdzakelijk de verbreding aan de linkerzijde
zoeken en het tweede gedeelte van de
hole zullen we dit voornamelijk aan de
rechterzijde doen. Waarschijnlijk (afhankelijk van de architect) zullen we
het fairwaybunkertje iets naar het
midden van de fairway verplaatsen.
Al met al hebben we weer genoeg te
doen.
Wij wensen jullie allen een fijne zomer
(hopelijk met af en toe wat regen).
Namens de baancommissie en de
greenkeepers.
Raf Dittrich
Baancommissaris
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NGF competitie
NGF competitie
Afgelopen voorjaar was het weer de
tijd van de golfcompetitie. Vanuit onze
club werd met 11 teams deelgenomen.
Het jeugdteam volgt later. De resultaten zijn behoudens die van de heren
senioren niet om over naar huis te
schrijven. Er was degradatie voor
heren 1 standaard 36 holes (captain
Paul Brouwer), heren 1 27 holes (captain Henk Steeghs), heren 3 27 holes
(captain Sjef Schlooz), dames senioren 2 27 holes (captain Ineke Giebels)
en dames senioren 3 27 holes (captain
Ank van der Velden).
Promotie was er voor heren senioren
27 holes (captain Bert van Dijck) naar
de 2e klasse; heren senioren 18 holes
(captain Peter Sijberts) werden poulewinnaar; helaas werden de kampioenwedstrijden op 24 mei tegen de Lochemse verloren. Dames senioren 1
27 holes (captain Maria Lutam) wisten
zich met een 2e plaats keurig te handhaven in de 1e klasse
Dames 1 27 holes (captain Jeanine
Lommen) behaalden na de promotie
van vorig jaar nu een keurige 3e plaats.
Heren 2 reserve 36 holes (captain
Harry Brok) werd tweede, een goede
prestatie. Heren 2 27 holes (captain
Guido v/d Steen) wist ternauwernood
de 4e plaats te houden, zodat net geen
degradatie volgde.
Alles bijeen een matig resultaat met
opvallend weinig (of geen) jonge competitiespelers. We zullen moeten leren
leven met het feit, dat Geijsteren een
seniorenclub is geworden. Het is niet
anders, maar waar is de tijd, dat heren
1 op de rand van promotie naar de
hoofdklasse stond?
Van de Technische Commissie
De NGF competitieteams hadden in
2018 een zeer succesvol jaar met
maar liefst 5 teams, die toen kampioen
zijn geworden. Helaas hebben de
teams deze stijgende lijn niet door
kunnen zetten of vasthouden.
In 2019 is 1 team gepromoveerd (heren senioren 1 27 holes vrijdag) en
wisten 6 teams klassenbehoud veilig
te stellen. Voor 4 teams waren de tegenstanders te sterkt waardoor ze
gedegradeerd zijn.
U kunt alle uitslagen vinden op www.
golf.nl
De jeugdcompetitie en iGolf (voorheen
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Nobra) competitie zijn op dit moment
nog volop bezig.
De trainingsmogelijkheden, die de
Technische Commissie samen met
Davey organiseerde, werd door alle
teams benut. Dat systeem tegen gereduceerd tarief kan de TC ook volgend
jaar weer aanbieden.
Denkt u nu…..ik zou ook graag NGF
competitie willen spelen!!!.......neem
dan contact op met Henk Steeghs
(voorzitter TC) via botak.is.never@home.nl
NGF Competitie 2019: feiten en
cijfers
► Er zijn vijftien verschillende competities: op zaterdag, zondag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Lange tijd was
er alleen een zondagcompetitie voor
heren en een dinsdagcompetitie voor
dames. In de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond de jeugdcompetitie.
► Om competitie te mogen spelen
moet je een handicap van maximaal
36,0 hebben (in de jaren voor 2015
was het hcp 26,4 voor de open competitie en 28,4 voor de handicapcompetitie).
► In 2019 doen 205 clubs mee aan de
competitie.
► Er zijn meer herenteams (1354) dan
damesteams (750). (In heel Nederland
vormen vrouwen ongeveer 33 procent
van alle golfers.) Er is ook een competitie voor mixed teams en voor jeugd.
► In 2019 zijn 2475 teams met elkaar
de sportieve strijd aangegaan.
► Ruim 17.000 golfers doen mee aan
de competitie.
► Alle clubs kunnen zelf bepalen
hoeveel teams ze willen inschrijven
voor de NGF Competitie en voor welke
competitie. De hoofdkeuzes zijn:
36 holes (foursomes en singles)
27 holes (greensomes en singles)
18 holes (singles en greensomes)
► De competitie groeit nog steeds. In
2019 zijn er 2475 teams. In 2018 waren
dat er 2450. In 2017 2378, in 2016
2366 en in 2015 2309.
► Maar steeds meer teams kiezen
voor de 27-holes competitie. (Het
aantal teams dat 36 holes speelt,
neemt sinds 2015 elk jaar af. Het aantal teams dat 27 holes speelt, neemt
sinds 2015 elk jaar toe. Het aantal
teams in de 18-holes competitie blijft
min of meer gelijk.)

Verslag dames 1
Klassebehoud was voor ons het doel
voor dit seizoen in de zondagcompetitie (1e klasse, 27 holes), Dat hebben
we bereikt dus verder lezen is niet
noodzakelijk.
Al na de 1e competitiedag wisten we,
dat promoveren niet zou gaan lukken,
Merwelanden was de overduidelijk
sterkste in onze poule. Je kunt een
deel van deze dames zien in de reclame over Craijestein op het golfkanaal.
De laatste dag was voor de andere 4
in de poule de spannendste, want 2 en
3 en 4 en 5 gaven elkaar niets toe,
stonden gelijk en moesten ook tegen
elkaar spelen. Uiteindelijk won de
Schoot van ons waardoor wij 3e werden. Naar de spannende verhalen kun
je ons altijd vragen.
Dank aan onze teamcaptain voor de
coördinatie tijdens het seizoen 2019
en op naar 2020.
Groeten van Jeanine (tc), Birgit, Olga,
Loredana, Door, Mieneke en mij,
Yvonne van Mulken.

Davey zorgde voor teamfoto's. Hier
heren 1 reseve 3e klasse en heren 2
36 holes 3e klasse.

NGF competitie

Verslag Dames 1 Senioren
Met een gehalveerd 1e senioren team
moesten we zelf op zoek gaan naar
aanvulling.
Ria gaf gelukkig al snel aan mee te
willen spelen en uiteindelijk gaven
zowel Marina als Annie heel sportief
aan, ons niet incompleet te laten.
En wat een aanwinst!
We begonnen tegen de Dommel met
winst:13/5
Prise d'eau was te sterk voor ons: 7/11
De Schoot werd door ons ook gewonnen:12/6
Tegen de Edesche werd ook een
winst:13/5
Uiteindelijk zijn we mooi 2e geworden
en blijven we in de 1e klasse spelen.
Met een zekere trots mogen we stellen,
dat we met ons team een heel gezellige en sportieve competitie hebben
gespeeld en dat we volgend jaar weer
verder gaan.
Marina Lutam (captain), Miriam
Smeets, Nellie Basten, Ria Frenken,
Anne Dittrich, Jokie de Vos,

Ineke Giebels, Liesje vd Geest, Henriëtte Panken, Jip Kappers, Leontine
Buytendijk, Marie-Louise Sala, MarieLouise van Gemert
Verslag Dames 2 Senioren
De samenstelling van het team is dit
jaar veranderd. Trix en Annie verlieten
het team: we zijn blij met de komst van
Henriëtte Panken en Marie-Louise van

Gemert. Na in 2018 gepromoveerd te
zijn naar de tweede klasse was handhaving in die klasse onze doelstelling.
Dit voorjaar golfden we wekelijks
samen en kregen groepstraining van
Davey. We hadden er zin in!
De eerste speeldag waren we gastvrouw en was het onze taak om de
teams o.a. gezelligheid in het clubhuis
te bieden. Dat was niet zo moeilijk met
Roel en Iris: zij verzorgden de lunch en
diner voortreffelijk. Zeker gezien het
feit dat er voor 2 poules, dus voor 10
teams gekookt moest worden! Op de
baan hield Midden Brabant de Stippelberg in bedwang met 10-8. Deze
teams zijn het sterkst op papier.
Als gast op de Stippelberg wisten we
Brunssummerheide net niet voor te
blijven, 9-9, jammer. Deze lange en
zware baan vergde alle energie waarover we beschikten. We zagen dat
Midden-Brabant zeer voortvarend
punten aan het sprokkelen was.
Op de volgende zware baan, Brunssummerheide, speelden we tegen de
latere winnaar: Midden-Brabant. Zonder winst uit de dubbels wisten we ’s
middags 8 punten te vergaren, optimisme overheerste.
Landgoed Nieuwkerk, een prachtige
uitdagende 9-holes baan die we nog
niet kenden, was het decor van onze
verloren partij tegen De Stippelberg:
3-15. Evengoed was de nazit op die
club bijzonder gezellig.
Om onze plaats in deze klasse te behouden zouden we de laatste speeldag moeten winnen van Landgoed
Nieuwkerk.
Dat is helaas niet gelukt, rode cijfers
5-13. We duikelen, samen met Brunssummerheide, terug naar de 3de klasse. Daar kwamen we snel overheen
toen we samen aan het diner zaten bij
Midden-Brabant. Resumerend vonden we dat we een sportieve competitietijd hebben gehad waarbij we elkaar
en dames van andere clubs op een
fijne manier hebben leren kennen.
Captain Ineke
Verslag Dames 3 Senioren
Daar gingen we dan. Gepromoveerd
naar de 2e klasse. Wat hadden we er
zin in. Veel geoefend, extra les, naar
de sportschool, conditie op peil, tas
uitgemest en de clubs gepoetst. De
pols van Anke is nog niet echt beter,

maar onze captain vindt van wel, dus
we zijn op ramkoers!
De 1e keer waren we gastvrouw. Oeioei, wat kregen we een commentaar.
U weet het misschien nog wel: schimmel in greens, dus enorm veel gaten
en kuilen. De fairway had af en toe een
stuk gras en we mochten niet plaatsen.
Waarom niet? Ik weet het niet. Het
werd ons subtiel bij de finaledag nog
verweten. Onze captain zei net zo
subtiel, dat wij toch wel het eerste
waren en dat onze baan er nu ook
prachtig bij ligt. ( Zo, take that!)
Als goedmakertje, mochten er wel heel
veel free drops worden genomen. En
dat werd zeer gewaardeerd. Vooral
door Anke en Barbara.
Onze lieve heer had er net zo veel zin
als wij, want hij was ons goed gezind,
het was stralend weer. De lunch was
weer legendarisch en het werd een
geslaagde dag.
Over het algemeen was het een gezellige competitie. Hoewel….. je maakt
soms ook dingen mee….. Op het moment dat ik ging slaan, roepen dat ik
geen takken mocht aanraken met m’n
oefenswing. Inderdaad, u hebt gelijk,
dit klopt niet eens.
Of een net gemiste putt geven met: “Die is goed.” en dan later met droge
ogen zeggen: je had niet uitgeholed,
het is onze hole….. Waar gebeurd.
Kan zoiets nou ook bij de herencompetitie gebeuren? Ik dacht het niet.
Wij zelf hebben helaas niets gewonnen (u leest het goed, echt helemaal
niets……) Natuurlijk wel steeds bijijijijijna en ook: ”Dat hadden we toch
kunnen winnen….” Maar helaas, soms
valt het mee en soms valt het tegen.
We zijn dus toch weer terug in de 3e
poule, waar we ons best gaan doen om
weer te promoveren. Vooral door erg
veel free drops.
Tot volgend jaar!
Dames senioren 3
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interview Iris en Koen
Het was de dag na de storm van 4 juni
en ik had een afspraak met Iris voor
het interview. Koen er bij, al zou hij dat
zelf niet verzonnen hebben. Maar
tuurlijk. Juist Koen erbij, want die kennen we helemaal niet. Toen ik aankwam, liepen ze samen op het terras.
Wat vreemd, dat had ik nog nooit gezien. En wat keken ze sip. Ook nog
nooit gezien.
Hoi, is er iets aan de hand? “Ja, de
grote parasols hebben schade van de
storm en we kunnen ze echt niet missen. Niet eens even. Ze zijn zo sfeerbepalend, morgen is de Golf Diva Damesdag. 88 vrouwen, zonder parasols. We balen als een stekker. Maar
goed, laten we dat maar van ons af
zetten en het interview doen.
Tja, mijn eerste vraag is altijd: Hoe
gaat het met jullie, maar ja, ik weet
het antwoord nu al.
KOEN: Oh nee hoor, het gaat goed met
ons. Het is wel druk. Drukker dan verwacht.
IRIS: Ja, echt wel! We hadden best
verwacht, dat de leden ons een kans
zouden geven, maar dit overtreft alles.
Het is soms niet bij te houden. Maar
dat is ook kicken, hoor. Echt heel leuk.
KOEN: In de winter was het goed te
doen, maar nu is het flink aanpoten.
Zes dagen per week van 9 tot 11. Het
is dan thuiskomen, douchen en naar
bed.
Jeetje, maar hoe doen jullie dat
dan? Jullie hebben toch kinderen?
Het kan ook alleen maar, omdat opa
en oma mee draaien. Wij zetten de kids
op school af en rijden dan door hierheen. Ze worden dan opgehaald en
verder wordt alles geregeld. Ze zijn
gewoon thuis, spelen met hun vriendjes. De kinderen vinden het prima,
komen ook graag hierheen. Ze hebben
dan zelf een club in de hand en Benjamin zit op de jeugdles bij Davey.
Vindt hij tof, hij heeft zelfs een spreekbeurt gehouden over golf.
Benjamin? Is dat de jongste?
Haha, nee hoor, dat denkt iedereen.
Junior is de jongste.
Ach, wat een leuke namen.
Zeker! Ze zijn 5 en 7 jaar. Maar toch,
als we het zo niet hadden kunnen regelen, waren we hier echt nooit aan
begonnen, nee hoor. Maar neemt niet
weg dat ik ze mis. Trouwens, laatst kon
ik ze een keer zelf ophalen van school.
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Kreeg ik gewoon de tas naar me toe
gesmeten en hoppa, weg was meneer!
Naar een vriendje toe. Haha, ja, dat
herken ik helemaal van vroeger. Maar
ja, eigenlijk alleen maar een goed
teken.
En vertel eens, wat willen jullie
hiermee, naar de toekomst toe.
Nou, dit jaar in ieder geval flink door
buffelen en dan gaan we de balans op
maken. Kijken of we iemand erbij kunnen nemen en dan zelf ook eens weg
kunnen.
Hoe zijn jullie in het vak terecht
gekomen?
KOEN: Ik heb de koksopleiding gedaan. Eigenlijk gewoon, omdat het zo
uitkwam. Na 2 jaar kon ik naar een
volgend niveau gaan, maar studeren
vind ik niet leuk. Ik wilde gaan werken
en was toen bij De Boogaard naar
binnen gelopen. Ilona had geen plek
voor mij, maar ze stuurde me naar
Olga. En zij wou me graag hebben. Ik
vind het hartstikke leuk, echt kicken.
Vooral als het druk is zoals met de
competitie en Pasen. Dat was echt de
vuurdoop. We hadden die Paasbrunch, dat was prima te doen. Je wist
wat je kon verwachten, er was gereserveerd, kat in het bakkie. Maar ’s
avonds kwam er opeens 60 man eten!
Nou, toen stonden we even raar te
kijken, je weet dan niet waar je het
vandaan moet halen. Maar als iedereen ‘s avonds tevreden naar huis is,
zijn wij ook blij. Kijk, daar doe je het
voor.

IRIS: Ja, dat was me wat. Maar die
grotere partijen zijn altijd heel leuk.
We hebben al een paar keer een verjaardag of een zoveel-jarige bruiloft
gehad. Laatst een dame die 80 werd,
je hebt hier dan ook veel mogelijkheden. De niet-golfers kregen een clinic
van Davey, de anderen liepen 9 holes.
Koen had heerlijk gekookt, iedereen
vond het geweldig.
Nou, dat kan ik me voorstellen. Dat
is toch veel leuker dan een zaaltje
in een restaurant. Maar hoe kwam jij
in het vak?
Ik heb de opleiding Ondernemer/Manager gedaan. Mooie naam hè, maar
het is gewoon de oude hotelschool. Ik
heb een half jaar stage gelopen in
Knokke en daarna bij het Mariott in
Baltimore in de Verenigde Staten.. Ik
heb dat samen met Kirsten gedaan.
We zijn dikke vriendinnen van vroeger
uit al. We hebben echt een geweldige
tijd gehad daar, wat was dat leuk! Ik
kreeg toen via Hyves een bericht van
Olga of ik al werk had als ik terug
kwam. Maar nee natuurlijk, ik had nog
niks. Ik ben toen bij Olga gaan werken
als basis om van daaruit verder te kijken, maar ja, ik ben nooit meer weg
gegaan. Vooral niet toen Koen in de
keuken kwam, love at first sight.
En daar is iedereen blij om! Maar het
was nog wel even spannend, hè?
Geen kat in het bakkie.
Nee, dat kan je wel stellen. Vooral dat
Businessplan schrijven. Wat een klus,
ik kreeg het gewoon niet gedaan. Het
was eigenlijk Kirsten, die me het goede
zetje gaf. Zij zei: Je krijgt maar één keer
deze kans. Dat klopte wel en ik had
natuurlijk in mijn opleiding geleerd hoe
ik het moest doen. Dus gaan met die
banaan, al heb ik natuurlijk wel een
accountant over het financiële stuk
laten kijken. Nu ben ik nog steeds blij,
dat ik zo’n businessplan heb moeten
schrijven. Je gaat dan echt serieus
kijken naar de toekomst. Ik pak het nu
nog wel eens gewoon om te kijken of
het klopt met de realiteit. Verder moest
er een tussenpersoon komen tussen
ons en het bestuur. We mochten deze
zelf kiezen en hebben toen Toon Panken gevraagd. Wat was dat een goede
keus, we zijn nog steeds hartstikke blij
daarmee. Zijn vrouw Monique werkt 10
uur per week hier in de keuken. Het
was op een gegeven moment zo druk,

interview Iris en Koen
dat zij zei: ik bel Toon wel even. Hij
kwam, zei geef me maar een schort en
ging mee afwassen. Geweldig!
Zo zie je hoe alles op zijn pootjes
terecht komt. Nu vraag ik altijd of je
zelf golft, maar ik weet het antwoord
al.
Inderdaad: geen tijd. Maar we kunnen
wel golfen hoor. Als je hier werkt, moet
je het spel en vooral de emotie erom
heen begrijpen. We hebben les genomen bij Davey en allebei ons GVB
gehaald. En we vinden het nog leuk
ook! Koen loopt soms na zijn werktijd
nog wel eens de waterholes.
KOEN: Ja, het is een echt leuk spel.
Lekker buiten in de natuur. Vooral als
het goed gaat is het leuk.
Wat vinden jullie het leukste aan
jullie werk?
KOEN: De mooie omgeving als werkplek, prachtig. En je kent iedereen.
IRIS: Ja, dat vind ik echt het allerleukste. In een restaurant moet je afwachten wie er komt, hier ken je elkaar. Ook
fijn als ze niet gewoon twee koffie bestellen, maar ons dan gezellig begroeten bij de order. Respect voor elkaar,
fijn is dat. En het minst leuke? Nou, dat
was zonder enige twijfel toen de heer
van Staveren op de eerste tee een
hartaanval kreeg. We waren net begonnen, we zagen alles vanuit het
clubhuis gebeuren, reanimeren hielp
niet, afschuwelijk wat akelig was dat
allemaal. Zo’n aardige man, brrrrrr, ik

zal dat nooit vergeten.
Nou, wat een drama was dat, vreselijk. Hoe oud zijn jullie eigenlijk?
Koen 28 en ik 33. Wat heerlijk jong.
Hebben jullie hier al avonturen
meegemaakt?
KOEN: Uhm, nou, kuch…., ik heb met
een golfkar de spiegel van de auto van
Olga afgereden. Met de matchplay,
toen er nog een tent op de driving
range stond en daar het eten naar toe
moest.
Oeioei, en je mocht toch blijven?
IRIS: “Tuurlijk, wat dacht je? Zo’n kerel
wil toch niemand kwijt?”
En dan mijn vaste slotvraag: wat

willen jullie de lezers mee geven?
KOEN meteen: Dat ze reserveren als
ze willen komen eten!
IRIS: Nee joh, niet erin zetten hoor
Barbara. Nee, we willen de mensen
vooral bedanken voor de kans die ze
ons geven. We hebben echt het gevoel
dat de leden het ons gunnen.
Het voelt heel warm, hoe goed kunnen
we het hebben. Allemaal hartelijk
dank.”
Nou, wat een mooi slot. Dank voor
dit interview en heel veel liefde en
succes voor jullie in de toekomst.
Barbara Reuwer
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clubkampioenschap matchplay
Op 15 en 16 juni jl. werden de clubkampioenschappen matchplay gespeeld. De baan was de laatste weken
sterk verbeterd door het groeizame
weer en met name de greens hadden
weer volop kwaliteit zo vlak voor de
nationale matchplay. Dit alles door de
onvolprezen zorgen van onze greenkeperstaf.
De dames konden onvoldoende inschrijvingen produceren om een redelijk speelplan te maken ondanks de
inspanningen van wedstrijdleider
Hans de Bie. Een vrolijke geest in het
clubhuis merkte op, dat vaderdag wel
de oorzaak zal zijn geweest! Tja..........
Triest, dat voor een clubkampioenschap onvoldoende belangstelling
bestaat. De damestrofee speciaal voor
deze gelegenheid aangemaakt bleef
eenzaam achter in de bestuurskamer.
Voor de heren kon gelukkig een volledig programma worden afgewerkt. In
de halve finales won Noa Janssen van
Jeroen Cattoir en Henk Steeghs won
van Barry Plooyer.

De foto's spreken voor zich; Li onder alle belangstellenden verzameld op het
terras (!); re onder de damestrofees zonder winnares.

In de finale was Noa veel te sterk voor
Henk en reeds op de 11e hole kon de
strijd beëindigd worden. De trofee was
dus voor de 4e maal op rij voor Noa
Janssen en terecht, want hij is al jaren
de beste golfer van de club.
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damescommissie
Verslag dauwtrapwedstrijd
Nou dat was vroeg uit de veren 5.30
uur ging de wekker, een licht ontbijt en
op naar Geijsteren.
Ik had op de startlijst gezien, dat Lizette mijn maatje was in de wedstrijd; dat
leek me leuk want ik had er nog nooit
mee gespeeld, onze andere flight genoten waren Riny en Mariet.
Het begon niet goed we waren de weg
kwijt; dat gebeurt als je allemaal de
slaap nog in de ogen hebt, Riny stond
gelukkig als een harlekijn te zwaaien
op de tee van hole zes, zij had wel de
slaap uit, want had het eerder gevonden dan wij, maar dat mocht de pret
niet drukken we hebben er hartelijk om
gelachen.

De winnaars van de laatste winterdamesdag was Marian Jeuken (18 holes)
en Marie-José Scheerder (9 holes). Op
naar de zomer!

Ian wordt bedankt door Riny van Sundert namens de Damescommissie.

Dauwtrapwedstrijd op 16 mei
Het was een bijzonder initiatief van de
Damescommissie om een Dauwtrapwedstrijd te organiseren terwijl het
geen Hemelvaartsdag was. Heel lang
geleden ging men op Hemelvaartsdag
op blote voeten op pad omdat de dauw
een helende werking zou hebben op
het hele gestel. Wij gaan gewoon golfen en ontbijten wat ook een helende
werking kan hebben. Volgend jaar
komen er vast meer vroege vogels
voor de wedstrijd en het ontbijt en dan
misschien wel echt op Hemelvaartsdag!
Vijf paren eindigden met 27 pnt.
De winnaars waren Ria Frenken en
Lizette van Oostrum.
Tot slot werd er afscheid genomen van
Ian, hij werd bedankt voor al zijn goede
zorgen.
16

De wedstrijd tussen Lizette en mij
verliep zeer voorspoedig we vulden
elkaar goed aan het bleek een geweldig maatje te zijn. Op hole een lag er
een lekkere banaan voor ons klaar een
goede oppepper, want het ging steeds
beter.
Na afloop van de wedstrijd een lekker
ontbijt gehad verzorgd door Koen en
Iris: een heerlijk broodje met alles erop
en eraan, een snee krentenbrood, een
portie verse aardbeien en een heerlijk
kopje cappuccino.
Na dit alles was het wachten op de
uitslag: wat bleek er waren 5 teams
met 27 punten uiteindelijk bleek dat wij
met de laagste HCP de eerste prijs
hadden gewonnen, er werden nog wat
foto's gemaakt en wat bleek: ik had
natuurlijk de ogen weer dicht dat kwam
natuurlijk door de emotie, dat we eerste waren geworden. Lizette bedankt
voor de gezellige morgen het was erg
leuk.
Dames van de DACO bedankt het was
weer een leuke wedstrijd.
Lizette en Ria

De winnaars: Ria Frenken en Lisette
van Oostrum.

damescommissie
Moederdagwedstrijd
Met prachtig weer mochten wij starten
op hole 9. De spelvorm was “Melody
“over 13 holes.
Wij: Nel José en Nellij genoten van ons
spel. Om de beurt scoorden we onze
punten en het bleef spannend. Onderweg voerden we de goede adviezen
van de diëtiste uit, zodat onze energie
op peil bleef.
Na 12 holes hadden we ieder 4 keer
gescoord, waaronder diverse pars
zodat de druk bij de 13e hole weg was.
Met een tevreden gevoel kwamen we
in het clubhuis binnen. Wij dachten
helemaal niet aan een prijs. Tot onze
verbazing waren er 2 teams met 53
punten de beste, waaronder ons team.
Het andere team had een lagere aftrek,
dus wij waren ze al aan het feliciteren… Maar wij hadden de laatste
holes een betere score dus WINNAAR ! Helemaal verrast ontvingen wij
ieder een mooie prijs in de vorm van
een aspergepakket. Dus werd het
thuisfront ook nog verwend.
De damescommissie bedanken we
voor weer een fijne wedstrijd !
Nel Frederix, Nellij van Rijswijck en
José de Bruijn.
Golfdiva
Wie wil er niet graag golfen op Bernardus? Wij allemaal wel. Daarom heeft
de DamesCommssie i.s.m. Golfdiva
op 6 juni 2019 een open toernooi georganiseerd. En ook nog voor een
goed doel nl de LINDA foundation.
De LINDA.foundation stelt zich ten
doel cadeaukaarten te geven aan gezinnen met kinderen, die zich in een
financieel benarde positie bevinden.
Er waren veel aanmeldingen, zodat we
met 82 dames konden starten. Het

weer was prima en na ongeveer vier
uur spelen kwam iedereen binnen.
Onderweg konden we ook nog tegen
de DANDY spelen op hole 12. Uiter-

aard tegen betaling. Dit heeft samen
met de loterij ook nog € 900,00 opgebracht.
Nadat iedereen opgefrist was, werden
we verrast met een heuse modeshow
van de Golfdiva. Behalve een professionele kracht van Golfdiva zelf liepen
ook Martine de Jongh en Spoek Verstraaten mee, waarvoor onze hartelijke dank!
Alle kleding die geshowd werd, is te
koop bij Golfdiva, die in het clubhuis
een ruime sortering aan kleding ten
toon stelde.
Voor de prijsuitreiking, was een woord
van dank door Heleen Kamphuis aan
de DamesCommissie, dat alles zo
goed en soepel verlopen was.
Nu de prijzen:
Allereerst kregen de dames die de
DANDY verslagen hadden, allemaal
een doosje met ballen. Daarna kwam
de neary gewonnen door Hetty vd Bijl
en de longest gewonnen door Leny
van Berlo.

De derde prijs was voor Syl Veenstra,
zij kreeg een exclusieve golftas, met
34 stfrd punten.
De tweede prijs met 37 stfrd punten
was een golf shortbreak in ’t buitenland, gewonnen door Margreet ter
Borg en de hoofdprijs een volledig
verzorgde golfdag op Golfbaan Bernardus in Cromvoirt, gewonnen door
Dorine Gielen met 39 stablefordpunten.
Daarna bleef een aantal mensen nog
lekker eten en werd de dag goed afgesloten.
Het was een geweldige dag met een
formidabele opbrengst:
€1795,=
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damescommissie
Damesdag: Langste dag 13 juni
2019
Een heerlijke dag om te golfen, vooral
voor de diehards onder de golfdames.
We spelen namelijk op deze dag 27
holes.

Terug in het clubhuis worden we verwend met een heerlijk broodje en lekkere koffie.
Na de gezellige lunch met elkaar,
moesten we weer snel naar hole 1 voor
de 18 holes wedstrijd.

Op zoek naar een dame, die met mij
wil golfen, vond ik Marianne Jeuken
die enthousiast reageerde. We gingen
de wei in voor de FBBB wedstrijd
samen met Martine de Jong en Lenie
Renders. Lenie speelde de sterren van
de hemel en was zeer geconcentreerd.
Marianne en ik waren vol bewondering
voor haar. In het begin ging het echt
niet naar wens, maar op het einde van
de 9 holes wisten we toch uiteindelijk
weer hoe het moest.

Heerlijk ontspannen gegolfd, op de
eerste 9 nogal wat punten vergaard,

maar de tweede 9 begon de vermoeidheid een rol te spelen. De puts en
chips waren erg moeilijk, ik kreeg ze
er niet in. Dit keer kon ik ook niet de
green de schuld geven, want die lagen
er perfect bij. Overigens de fairways
ook, prachtige groene tapijten, het leek
wel of ik in Portugal speelde. Mijn
complimenten aan Raf met zijn staf.
Terug in het clubhuis zag ik veel dames
vermoeid binnenkomen met reacties:
“helaas niet goed gespeeld”.
Uiteindelijk werden de punten bij elkaar geteld en wat schetst mijn verbazing: We zijn eerste geworden met een
totaal van 75 punten. We kregen een
mooie prijs: Heerlijke producten van
Bleu Berry Hill, thuisgekomen ben ik
er meteen aan begonnen.
Wedstrijdleiding, prijzencommisssie-dames en flightgenoten hartelijk dank
voor deze mooie golf Damesdag!

We sprokkelden slecht 14 punten bij
elkaar, we waren niet tevreden over
het resultaat, maar we hebben het
enorm gezellig met elkaar gehad. We
hebben veel gelachen, uiteindelijk
moet je die lachspieren ook trainen,
misschien een goede basis om in de
middag beter te scoren.

Mede namens mijn teammaatje Marianne Jeuken.
Riny van Sundert

heren ga eens vreemd
Heren, ga eens vreemd!
Jawel, daar was het dan. De uitnodiging. Gelukkig. “Barbara, wil je met mij
de Heren vragen Dames spelen?”
Natuurlijk, gezellig. Zo, dat was geregeld, ik was onder de pannen. Ook nog
een leuke heer! Dit is altijd een erg
gezellige wedstrijd, die ik helaas niet
zo vaak mee doe, omdat het dan vakantietijd is. “Hoe doen we het verder?”, vroeg ik vol verwachting. “Nou,
ik zie je wel op de club.” Ach, waar is
die goede oude tijd gebleven. Je werd
afgehaald, thuis gebracht, je had je tas
vol versnaperingen en een cadeautje
voor elkaar. Hoe leuk is dat? Voor zo’n
wedstrijd bestond er zelfs een wachtlijst, nu nog maar 8 holes bezet….
D-Day naderde, is de startlijst er al,
welke hole en met wie? Starten op hole
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4….. Jakkes, het laatste aan de borrel,
jammer. En met wie? Een echtpaar.
Hmmmm, dit is toch niet de echtparen
wedstrijd? Was deze heer bang dat
een andere dame zou bedanken voor
de eer? Maar wat bleek? 90% was
echtpaar, vaste combi, of 2 echtparen
die elkaar hadden uitgenodigd. Hoezo
dan? “We spelen nooit samen.” Dan
doe dat toch gewoon een keer. Ik neem
aan dat je elkaars agenda kent. “Ik had
niet door dat deze wedstrijd er al was.
Te laat om een vreemde dame te vragen” Hoezo? Sinds jaar en dag altijd
rond Pinksteren, sinds 1-1 op de wedstrijd kalender, plus een mail van de
commissie. “Ik speel het lekkerst met
mijn eigen vrouw.” Ja, dat snap ik wel,
maar hoe eerlijk is dat dan in een
wedstrijd? De nummers 2 en 3 waren

inderdaad echtparen.
Bij de welverdiende borrel zat ik bij
Peter. Wedstrijdcommissie. Speelde
ook met zijn vrouw. Tweede prijs. Gefeliciteerd. Hoe keek de commissie
hier dan tegenaan, was dit de bedoeling? “Nee, helemaal niet, de kern
wordt uit de wedstrijd gehaald. Zonde.
Maar ja, wat kunnen we eraan doen.
We kunnen moeilijk mensen weigeren.
Kan je niet iets hierover schrijven in de
Blauwe Steen?” Maar natuurlijk, Peter.
Bij deze.
En ladies, volgend jaar is het ‘Dames
vragen Heren’. Dan kunnen wij onze
kans grijpen en gelegitimeerd vreemd
gaan. Met een tas vol verassingen
natuurlijk. Alle holes vol.
Barbara Reuwer

wat zeggen de regels? vragen
Op veler verzoek ga ik u een aantal
vragen voorleggen, die misschien
eenvoudig lijken, maar soms toch tot
verassende antwoorden leiden. De
antwoorden worden vermeld op pagina 30.
Uitdaging: Kruis uw eigen vermeende
antwoorden eerst aan alvorens die te
vergelijken met de juiste antwoorden
achterin!
De regelquiz:
Vraag 1: U slaat uw bal met de derde
slag op hole 13, links van de green,
bijna out-of-bounds. Één van de witte
paaltjes (met de ketting er tussen)
staat behoorlijk in de weg om uw chip
naar de green te doen. U haalt het
paaltje uit de grond om uw slag te
kunnen maken. Wat is de ruling?
A – Geen strafslag ook al zet u het
paaltje niet direct netjes terug na uw
slag.
B – U krijgt 2 strafslagen tenzij u het
paaltje terugplaatst voordat de slag
gedaan is en daarmee de beoogde
verbetering vermijd.
C – U krijgt 2 strafslagen of u het
paaltje terugplaatst of niet.
Vraag 2: Matchplay: Een speelster
markeert op de green haar bal op 1
putterkoplengte naar rechts. Plaatst op
haar beurt de bal voor de marker zonder die marker eerst terug te plaatsen
naar de oorspronkelijke plek, pakt de
marker op en put vervolgens de bal.
Wat is de ruling?
A – De speelster verliest de hole.
B – De speelster krijgt 2 strafslagen en
moet haar fout corrigeren door de bal
alsnog op de juiste plek te plaatsen
voordat ze van de volgende hole afslaat.
C – De speelster moet haar fout corrigeren door de bal terug te plaatsen op
de juiste plaats anders verliest ze de
hole.
Vraag 3: Een speler zoekt na zijn 2de
slag kortstondig naar zijn bal in de

rough, gaat terug en dropt een andere
bal met een strafslag op de oorspronkelijke plaats vanwaar zijn bal geslagen was. Zijn oorspronkelijke bal wordt
dan toch nog binnen de 3 minuten
zoektijd en voordat hij die andere bal
geslagen had gevonden. Wat is de
ruling?
A – De speler mag kiezen met welke
bal hij verder speelt.
B – De speler moet met de oorspronkelijke bal verder spelen
C – De speler moet met de gedropte
bal verder spelen.
Vraag 4: Strokeplay: Een speler buigt
wat lang gras bij de bal zodanig dat hij
de bal net kan zien om te kunnen
spelen. Hij speelt de bal vervolgens uit
die positie. Wat is de ruling?
A – De speler krijgt 2 strafslagen.
B – De speler krijgt geen straf.
C – De speler krijgt 1 strafslag.
Vraag 5: Four-ball matchplay: A en B
tegen C en D. A is laat en arriveert pas
als B, C en D al hebben afgeslagen op
hole 3. A mag daarom pas op de 4de
hole instappen en meespelen. Gedurende het spel op hole 3 geeft hij echter advies aan B. Wat is de ruling?
A – De side A/B verliest de hole.
B – Speler B krijgt 2 strafslagen.
C – Er is geen straf.
Vraag 6: Strokeplay: Een speler doet
een slag naar een verkeerde bal, maar
mist die bal gelukkig. Wat is de ruling?
A – De speler krijgt geen straf,
B – De speler krijgt 2 strafslagen,
echter de gemiste slag wordt niet
meegeteld.
C – De speler krijgt 2 strafslagen en de
slag naar de verkeerde bal wordt
meegeteld.
Vraag 7: Matchplay: Een speler neemt
een blad weg vlak bij zijn bal die in een
hindernis ligt en beweegt daarbij zijn
bal. Wat is de ruling?
A – De speler krijgt 1 strafslag en moet
zijn bal terugplaatsen.

B – De speler verliest de hole.
C – Er is geen straf, maar de speler
moet wel zijn bal terugplaatsen.
Vraag 8: Matchplay: Een speelster ‘geeft’ de volgende slag van haar tegenstander, pakt die bal op en rolt deze
naar haar tegenstander over de green.
De speelster deed dat uit hoffelijkheid
met als doel de bal terug te brengen
naar de tegenstander. Wat is de
ruling?
A – De speelster krijgt 2 strafslagen.
B – De speelster krijgt 1 strafslag.
C – De speelster krijgt geen straf.
Vraag 9: Strokeplay: De Wedstrijdcommissie deelt de scorekaarten uit
met daarop de spelers playing handicap, naam, datum en afslagtijd. Per
ongeluk is een verkeerde handicap (18
ipv 17) genoteerd. Dit wordt pas opgemerkt nadat de kaart is ingeleverd,
maar voordat de competitie is afgesloten. Wat is de ruling?
A – De speler is gediskwalificeerd.
B – Daar het de fout is van de wedstrijdcommissie, zou de speler niet
gediskwalificeerd moeten worden,
echter de speler’s handicap moet gewoon als 18 worden meegenomen in
de overall score van deze competitie.
C – De speler’s correcte handicap (17)
moet alsnog worden toegepast voor
zijn score.
Vraag 10: Matchplay: Op de putting
green markeert een speler zijn bal.
Lijnt zijn bal op richting de hole en put
de bal, echter zonder eerst zijn marker
op te pakken. Wat is de ruling?
A – De speler krijgt geen straf.
B – De speler krijgt 1 strafslag.
C – De speler verliest de hole.
Ik hou het bij deze 10 vragen op niveau.
Hopelijk kunt u er, met uw regelboekje
paraat, chocola van maken.
Fijne zomer!
Fred van Kampen (Referee)
(email: fredvankampen@gmail.com)
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voor de jeugd
Jeugduitwisseling 2019
In 2018 zijn de golfclubs Geijsteren, de
Peelse Golf en de Golfhorst een jeugduitwisselingsprogramma begonnen.
De clubs organiseerden elk een jeugdwedstrijd, waaraan alle geïnteresseerde jeugdleden konden deelnemen. Dit
was een groot succes en daarom is
besloten het aantal golfclubs uit te
breiden. In 2019 doen naast jeugdleden van de drie eerder genoemde
golfclubs ook jeugdleden van Kapèlkeshof, de Berckt en Bleijenbeek mee
aan de jeugduitwisseling.
Op 24 april was Kapèlkeshof de gastheer en werd editie 2019 geopend. Na
ontvangst en groepsfoto werden de
flights over de holes verdeeld. De
avond begon met een zonnetje, maar
al snel trok de wind aan. Zelfs zo erg
dat het op Engelse taferelen begon te
lijken. Ondanks de jonge leeftijd van
veel deelnemers, bleek er al genoeg
golfwijsheid aanwezig te zijn. Bal op
de tee, even de wind checken, iets
rechts van de vlag oplijnen en slaan.
De meelopende ouders schudden het
hoofd; veel te ver rechts opgelijnd….
Maar deze jongeman pakt de tee op
en loopt de teebox af. De bal vliegt
richting green en landt op enkele meters van de vlag. Met trots draait de
jongeman zijn hoofd over zijn schouder en kijkt naar de verbaasde ouders.
Een mooie en terechte birdie volgt!
Tegen het eind van de wedstrijd nam
de wind nog meer toe en de lucht
steeds dreigender. De meeste flights
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waren al binnen en de rest werd snel
naar binnen gehaald. Terwijl de hemel
zich opende, trakteerden Kapèlkeshof
de aanwezigen op een drankje. Hiermee werd een geslaagde eerste jeugduitwisselingswedstrijd afgesloten.
Op woensdag 22 mei was het de beurt
aan Geijsteren om als gastheer voor
de jeugduitwisseling op te treden. Het
succes en plezier van de eerste uitwisselingswedstrijd had zich verspreid en
ruim 20 jeugdspelers gingen de baan
in. Het was een divers gezelschap aan
jeugdspelers met leeftijden van 6 tot
en met 19 jaar en baanpermissie tot

handicap 2.0! Voor enkele jeugdspelers was het de eerste keer in een grote
baan of dat zij op holes speelden met
afstanden boven de 300 meter.
Naast mooie slagen, fantastische reddingen uit soms onmogelijk lijkende
bal posities en goede scores, was het
vooral het plezier en leuke gesprekken
die de boventoon voerden. Deze gesprekken werden aansluitend onder
het genot van een drankje en bittergarnituur op het terras verder gevoerd.
Wederom een geslaagde avond in het
jeugduitwisselingsprogramma.

voor de jeugd
Jeugdwedstrijd 2 juni
Op deze zonnige en warme dag was
het jeugdteam de gastheer van de
jeugdcompetitie. Terwijl de teams de
baan ingingen, warmden de jeugdspelers van Geijsteren zich op voor hun
eigen wedstrijd. Meteen na de jeugdcompetitie startte namelijk de tweede
jeugdwedstrijd van 2019. Zowel op de
talentenbaan als in de grote baan
gingen de jonge talenten de strijd met
elkaar, zichzelf en de natuur aan. Deze
dag bleek de strijd met de natuur en
dan vooral de warmte een hele uitdaging te zijn.
Op de talentenbaan gingen onze jongste talenten los met soms wel heel
creatieve slagen. Ondanks de stijgende hitte bleven de talenten gefocust en
liepen stug door. Geheel voldaan werden de holes bedwongen en was het
tijd voor een verdiende heerlijk, helder… juist ranja. Iris en Koen verzorgden de lunch, broodje hamburger en

friet en de talenten kregen allemaal
een presentje voor de getoonde inzet.
In de grote baan vormden de spelers
de buffer voor de competitie en liepen
al zwetend de eerste negen holes.
Aangemoedigd door de meelopende
ouders en geïnspireerd door een bezoek aan Pebble Beach (golfbaan US
Open 2019) , voltooiden Noor, Cato en
Romijn deze wedstrijd met zeer nette
scores, maar nog belangrijker met veel
plezier. De warmte en misschien ook
wel iets te weinig slaap brak de flight
van Sam en Mees helaas toch op.
Deze jonge talenten moesten na 6
holes de strijd staken. Uiteindelijk
bleek de strijd om de winst erg spannend, waarbij Gijs met 1 SF-punt
voorsprong de winst naar zich toe wist
te trekken. Jasper en Matthijs werden
gedeeld tweede op de voet gevolgd
door de andere Mathijs. Ook deze talenten kregen de verdiende natje en
droogje, waarmee een geslaagde
jeugdwedstrijd werd afgesloten.

23

de bloemetjes buiten
Het leuke van competitie spelen is, dat
je op andere banen komt. Heel leuk.
Vooral als bij die banen de Eindhovensche en de Rosendaelsche zitten, met
sch. Zeker niet onbelangrijk is, dat je
ook nog eens in andere shops komt!
En daar hing hij. Op de Rosendaelsche. (Ook nog met ae.) Een geweldige korte bloemetjesbroek voor mijn
lief.
Wij dames vinden natuurlijk altijd van
alles van de potentiele aankopen.
Meestal is dit positief, nog positiever,
of Oh dit MOET je ABSOLUUT kopen.
“Uhm, eigenlijk heb ik al 3 witte broeken….” , “Ja maar, deze niet!” Kijk, dat
is een natuurlijk doorslag gevend argument, daar kan niemand tegen op.
Maar terug naar de bloemetjesbroek.
Deze ga ik kopen, zei ik wachtend op
goedkeuring van de meisjes. Maar nee
hoor, doodse stilte. Ik kijk eens om me
heen, tja, ze waren er nog. “Dit meen
je niet.” “Neee, dit kan echt niet.” “Hou
je niet van hem dan?” “Tuurlijk wel,

hartstikke leuk toch?”
“En gaat hij die dan ook dragen? Op
de golf?” “Zeker, vindt hij leuk en hij
heeft prachtige benen!” Ijzige stilte.
Uiteraard de broek gekocht en mijn lief
vond hem inderdaad leuk. Om hem uit
te dagen gingen we gemixt spelen. De
dames vonden het toch wel hip staan,
maar de heren keken hardnekkig de
andere kant op. We speelden gezellig,
maar toen we op hole 15 al bijna begonnen te verlangen naar de borrel
met bitterballen, duurde het opeens
lang.

Op de 16e stond mijn lief tot zijn broek
in het water, terwijl Lenie hem leek te
redden. We dachten dat ze ballen aan
het zoeken waren, maar het bleek dat
door onduidelijke oorzaak de kar van
Anke in de plomp was gereden. En hij
is niet eens elektrisch! Dus jawel, mijn
held bedacht zich geen moment, liep
het water in, gleed acuut uit door alle
blubber, maar werd net op tijd gered
door Lenie.
Anke kon haar kar plus verloren stokken weer in ontvangst nemen en er
was weer een verhaal voor bij de borrel en een stukje in de steen ontstaan.
Wij hadden op een afstand alles gesignaleerd en natuurlijk voorzien van het
nodige commentaar.
Jan zijn opmerkingen worden bij deze
gecensureerd, maar Ruud had de legendarische: “Hans is de bloemetjes
water geven.”
Barbara Reuwer.

Bij de afslag van hole 8 zag Ineke
Giebels een ree, voor kenners een
jonge regent. Tussen hole 6 en 7 zag
Maaike de Vocht er ook een. Zou het
dezelfde zijn?
De grote laaghangende eik bij de driving range kan een mooie speelmogelijkheid zijn voor wachtende kinderen
van lessende ouders.

Wat een effect heeft zuring!
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Wat een vijver!

hagedis op pitch en putt

vacature?
Op 1 juli 2011 werd ik opgenomen in
een warm bad toen ik als secretaresse
werd aangesteld en kennismaakte met
de golfsport en golfclub Geijsteren.
Marian, Frans en Ian vormden samen
met het hele team greenkeeping mijn
directe collega’s. Gaandeweg kreeg ik
een beetje onder de knie wat golfen
voor een mens kan betekenen en nam
ik les bij Davey, zodat ik zou weten wat
ik ‘verkocht’. Het virus had me snel te
pakken. Ondertussen probeerde ik
alle 750 dames en heren en meisjes
en jongens van Geijsteren van naam
en gezicht te onthouden. Marian
maakte me wegwijs op administratief
vlak en wist na ruim 20 jaar wel wat
extra’s over menigeen te vertellen. Ze
kon aardig wat anekdotes oprakelen.
Toen ze vertrok, trokken Frans, Ian en
ik samen de kar om het gastheerschap
breed te dragen, steeds meer gasten
vonden de weg naar Geijsteren,
steeds meer groepen organiseerden
een golfdag. Toen Frans met pensioen
ging, verdeelden Ian en ik de taken
samen met een samengestelde groep
gastvrouwen en marshalls. Alle dagen
van de week werden op beide afdelin-

gen (caddiemaster/secretariaat) ingevuld. 7 dagen kwaliteit bieden en service met een glimlach, zodat alle leden
en gasten met genoegen het gras
betreden en tevreden terugkijken op
een ontspannen dagje golfen in Geijsteren. Dat is waar we allemaal voor
stonden en staan.
Bij het aangekondigde vertrek van Ian
was van alle kanten de vraag: Rachel
kun je dat wel aan? Hartverwarmende
reacties, terwijl het bestuur naarstig op
zoek ging naar passende vervanging/
invulling. Caddiemasters liggen niet
voor het oprapen, het is een vak apart.
Alle marshalls en gastvrouwen die zijn
taak invullen zullen dat erkennen. Met

de competitietijd, vele reserveringen
en ons jaarlijkse hoogtepunt de Matchplayweek op de kalender was het een
uitdagende puzzel om de dagen vol
menskracht te vullen.
Hulde, hulde, hulde aan alle gastvrouwen en marshalls, die ieder op haar/zijn eigen manier belangeloos extra
uren/dagen/weekenden hebben gewerkt om samen de planning rond te
krijgen. Er zijn etentjes verzet, kappersafspraken verschoven, vrije weekenden opgeofferd, golfmiddagen afgezegd en oppasmomenten aangepast
om de openstaande uren van caddiemaster EN het secretariaat ingevuld te
krijgen.
Onze club wordt o.a. gedragen door
meer dan 100 (!!) vrijwilligers in bestuur, stichting en alle denkbare commissies.
Beste mensen, wat moet golfclub
Geijsteren zonder jullie (eigen) belangeloze tomeloze inzet. Gastvrij Geijsteren maken we samen. Bedankt, en
ik heb een wereldbaan, ik blijf.
Rachel

koningsdag
Koningsdag wordt sinds 2014 gevierd
op 27 april, behalve wanneer dit op
een zondag is. In dat geval is het een
dag eerder, zoals direct in het eerste
jaar het geval was.
Dit jaar viel 27 april op een zaterdag.
Misschien was er daarom wel veel
animo, vooral van golfclub Overloon.
Sinds enkele jaren wordt deze wedstrijd gezamenliljk gespeeld. U ziet
hierbij via de foto's dat het een gezellig
gebeuren was.

Categorie 1 1-23
1e Henk Steeghs hole 9
2e Ineke Giebels hole 8
3e Geert Gielens hole 8
Categorie 2 24-45
1e Jesper Elbers hole 18
2e Carl van Hal hole hole 18
3e Loredana Brutaru
Beste koninklijke outfit
Dames: Jozé Ingenpass
Heren: Henk Steeghs
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ALV 24 juni
De voorzitter opende de vergadering
met de mededeling, dat het een korte
bijeenkomst zou worden vanwege het
warme weer. Er werden echter toch
wat heikele punten aangehaald, die
menigeen deed verhitten. Waar blijft
een meerjarenraming van de financiële situatie van de club?
Er zijn nieuwe afspraken met de horeca gemaakt; daaruit kan de renovatie
van het clubhuis betaald worden. De
kleedkamers worden niet gerenoveerd, maar de vloerbedekking zal wel
worden vervangen. Uit iedere commissie zal een bekwaam persoon qua interieur-visie gevraagd worden. De
commissie van beroep zal worden
opgeheven aangezien er de laatste 4
jaar geen zaken hebben gespeeld.
De resultaten van de NGF Player1st
resultaten zult u op de site van club
kunnen zien.
De teams die promoveerden werden
in de bloemetjes gezet netzoals de
dames van de winterfoursomes van de
Vaele Key. U ziet bijgaande foto's!
Tenslotte kreeg Geert Jan Verstraaten
een welgemeend applaus voor de
jaren, dat hij de club goed heeft geleid.
U kunt verdere bijzonderheden over de
ALV lezen op onze site.

Rechts middelste foto: winnaars van
de winterfoursomes van de Vaele Key:
1. Annie Dittrich en Leontine Buytendijk; 2. Henriëtte Panken en Dinie
Sommerdijk.
Rechts onderste foto: heren senioren1
27 holes vrijdag gepromoveerd, senioren1 18 holes poulewinnaar.
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de scheidende en komende voorzitter

variabel
De nieuwe Caddiemaster stelt zich
graag aan u voor…
Mijn naam is Bert Hendriks, 62 jaar,
woonachtig in Cuijk en ik ben sinds
augustus 2017 lid de G&CC Geijsteren. In 2000 ben ik gestart met golfen
bij Burggolf Wijchen, daarna naar
Bleijenbeek en nu naar volle tevredenheid in Geijsteren (had ik veel eerder
moeten doen maar ja, berouw komt na
de zonde).

Foursome kampioenschappen 2019
Een paar weken voor de sluiting van de club kampioenschappen foursome vroeg
Olga of ik weer met haar wilde foursommen, we hadden immers een titel te
verdedigen. Ik had verder geen plannen voor dat weekend dus meteen ja gezegd. Er hadden zich helaas maar 6 teams aangemeld. Doordat wij vorig jaar
gewonnen hadden werden we geplaatst, wat voor ons betekende dat we pas
op zondag hoefden aan te treden. Maar om sollidair te zijn met de andere teams,
besloten wij ook zaterdag te oefenen in uiterst zonnige omstandigheden.
Bij de heren hadden zich dit jaar 9 koppels gemeld om mee te doen. Ook hier
speelden de winnaars van 2018 weer samen Rob en Barry. Zij werden geplaatst.
Vanwege de weersomstandigheden had de wedstrijdleiding geprobeerd de
wedstrijden zoveel mogelijk in de morgen te spelen.
In de eerste wedstrijd tegen Lenie en Esther kwamen we al snel 4 down te staan,
maar konden dit toch nog keren naar een 2 up winst. ‘S middags mochten we
aantreden tegen Annie en Ineke, die ook terug waren gekomen van een achterstand en met 1 up gewonnen hadden van Marina en Riny.
Onze finale begonnen we gelukkig beter als in de ochtend en we wonnen uiteindelijk met 3-1. Het is ons toch weer gelukt.
Rob en Barry speelden hun halve finale tegen Raf en Martien, welke ze met 3-2
wonnen. In de finale troffen ze hun teamgenoten Hans en Bert. Maar helaas
voor Hans en Bert ging de winst naar Rob en Barry en hebben ook zij hun titel
geprolongeerd .
Dus beste clubgenoten wie gaat het stokje volgend jaar overnemen.
En hopelijk wat meer deelnemers.
Jeanine Lommen

Afgelopen januari ben ik gestopt als
zelfstandig communicatieadviseur en
-manager. Een zee van tijd lag voor mij
klaar en daar heb ik dan ook goed
gebruik van gemaakt voor allerlei
klusjes en heel veel golfen. Niettemin
merkte ik dat ook de verveling begon
binnen te sluipen ondanks verschillende vrijwilligers bezigheden zoals bij
voorbeeld de organisatie van de jaarlijkse Cuijkse Golfdag. Net op dat moment maakte Ian bekend dat hij wilde
vertrekken als caddiemaster. Dat zette
mij aan het denken en ik zag in de
ontstane vacature een prima mogelijkheid om het aangename (bezig zijn in
een prachtige omgeving) met het nuttige (de club gastvrij en vriendelijk op
de kaart zetten) te verenigen.
Vervolgens heb ik gereageerd en een
goed eerste gesprek gevoerd met het
bestuur. Afgelopen week hebben we
de zaak rond gemaakt. Per 15 juli ga
ik starten met een paar meeloopdagen
bij enkele verenigingen uit onze hospitality chain om snel wat ervaring op te
doen en mijn ogen en oren goed de
kost te geven. In augustus full time aan
de slag om samen met Rachel, Eric,
team greenkeeping, marshalls, vrijwilligers en alle leden de vereniging succesvol te laten zijn.
Tot ziens in de baan,
Bert Hendriks
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nationaal open matchplay
Van woensdag 19 t/m zaterdag 22 juni
werden zoals al vele jaren op onze club
de open matchplaykampioenschappen PGA gespeeld. Zo’n week is altijd
een enorme boost voor de club. Op de
eerste plaats de baan; dankzij de fantastische inzet van ons greenkeeperteam was de baan in enige weken
getransformeerd van een door droogte
geteisterd oord in een fantastische
topbaan, waarbij op de fairways nog
wel enige schade was te zien, maar
waar de greens in topconditie waren.
Een huzarenstreek!
Op de tweede plaats is daar de organisatie: langzaamaan een geoliede
machine, die er voor zorgde dat alles
weer tiptop in orde was. Met name
opvallend was de inzet van talloze
vrijwilligers uit de marshallcommissie
bij afwezigheid van een caddiemaster.
Een club mag zich gelukkig prijzen met
zoveel belangeloze inzet!
Helaas, het moet ieder jaar weer gezegd worden, de publieke belangstelling was weer minimaal. Mogelijk dat
het volgend jaar bij een iets andere
opzet van de wedstrijd meer publiciteit
en dus meer belangstelling kan worden opgeroepen.
Een tweetal clubleden mochten deelnemen: Noa Janssen struikelde helaas in de voorronde, hij had niet zijn
beste dag; Geert Willems, deelnemer
bij de senioren, overleefde de eerste
ronde niet: hij ging eervol ten onder.
Bij de heren won in de halve finale
Ruben Wechgelaer (hoelang doet die
al niet mee) van Michael Wedema met
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4 en 3; Floris de Haas moest in niet zijn
beste wedstrijd het onderspit delven
tegen een ontketende Mark Reynolds
met 2 en 1. Uiteindelijk won Mark
Reynolds gemakkelijk van Ruben
Wechgelaer. Opmerkelijk is, dat beide
heren in het verleden dit toernooi al
eens wonnen.
Bij de heren senioren werd de winnaar
Andrew Scullion; hij won in de finale
van Mus Deboub (degene, waarvan
Geert Willems had verloren!

Deze foto's spreken voor zich met dank
aan Jose en Sef Valentijn

de eikenprocessierups!!!
De laaste 2 maanden zijn ze er weer...
de eikenprocessierupsen!! Ook onze
golfbaan zijn ze overal gezien. Menigeen heeft last van de irritante kriebelende bultjes. Tijdens het zoeken van
golfballetjes in het bos is heel eenvoudig om met de brandhaartjes van deze
rups in aanraking te komen. Hieronder
wat meer informatie over het beestje!
De eikenprocessierups is de rups van
de eikenprocessievlinder of eikenprocessierupsvlinder. De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en werd
sinds eind twintigste eeuw steeds algemener in België en Nederland. De
rups heeft voor mens en dier (vooral
honden) gevaarlijke brandharen, de
soort wordt daarom als plaaginsect
beschouwd. Gedurende de winter
overwintert de rups als pop in de
bodem nabij een eik. Nadat uit de pop
de vlinder tevoorschijn komt gaat deze

naar de top van een boom om, na te
hebben gepaard, bij het jonge blad
haar eitjes te leggen. De larve die
hieruit komt is een blad vretende rups
die, zoals de naam al zegt, vooral op
eiken voorkomt. De processierups zit
vooral in gesponnen nesten aan de
zonnige zuidkant van de eikenstammen in lanen en parken. De nesten

bestaan uit een dicht spinsel met vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen. De bruingrijze eikenprocessievlinder, een nachtvlinder met
donkere dwarslijnen, vliegt tot begin
september. De soort komt van nature
voor in Zuid- en Centraal-Europa,

maar het verspreidingsgebied is
steeds verder naar het noorden opgeschoven. In Vlaanderen komt de rups
al langere tijd algemeen voor, vooral
in de provincies Antwerpen en Limburg. Sinds 1990 komt hij weer steeds
vaker voor en 2018 omvat het verspreidingsgebied geheel Nederland.
De rups wordt vooral gesignaleerd in
zomereiken langs lanen in steden en
dorpen. In bossen wordt de rups ook
waargenomen, maar in mindere mate
waardoor de overlast er beperkter is.

Dit komt omdat de rupsen liever in
bomen zitten die veel zonlicht ontvangen. Verplaatsen doen de rupsen 's
nachts, op zoek naar voedsel, waarbij
ze in meerdere rijen dicht achter elkaar
aan lopen, als in een processie. Overdag zijn ze in hun nest. De rupsen
vreten soms eikenbomen bijna geheel
kaal. Droge winters en droge, warme
zomers stimuleren de getalsmatige
ontwikkeling van de rups. De soort
heeft zo geprofiteerd van veranderingen in het klimaat. De brandharen van
de rups vormen voor de mens een
gevaar voor de gezondheid. Het lichaam van de rups is bedekt met
lange, witte haren die op roodachtige
wratten staan ingeplant (dit zijn niet de
brandharen). De brandharen (setae)
zijn ongeveer 0,2 tot 0,3 millimeter
lang, zijn pijlvormig en hebben weerhaakjes. De haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten, kunnen dan
makkelijk de huid, de ogen en de
luchtwegen binnendringen. De stoffen
die van de haren af komen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In
de meeste gevallen verdwijnen de
klachten vanzelf.
Niet alle personen zijn even gevoelig
voor de brandharen. In zeldzame ge-

vallen kunnen andere verschijnselen
ontstaan, namelijk braken, duizeligheid en koorts. De rupsen hoeven niet
te worden aangeraakt om in contact te
komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind en
kunnen zo in contact komen met wandelaars of fietsers. De haren verschijnen vanaf ongeveer half mei tot eind
juni op de rupsen. De haren blijven ook
na het vertrek van de rupsen in de
nesten, die aan de stammen en dikke
takken hangen, aanwezig. Na jaren
kunnen deze nesten bij aanraking nog
overlast veroorzaken. De eitjes komen
in april of mei uit, tegelijk met de eerste
bladeren van de waardplant, de eik. De
rupsen zijn dan oranjeachtig gekleurd.
De kleur van de rupsen verandert in
een grijsgrauw met lichtgekleurde zijden. Na de derde vervelling krijgen de
rupsen de donkere brandharen op de
rug. De rupsen zijn tot 3,5 cm lang. De
rupsen vervellen zes of zeven keer
voordat ze in een onopvallende nachtvlinder veranderen. Begin september
zetten de vrouwtjesvlinders hun eitjes
af in de toppen van eikenbomen. Natuurlijke vijanden van de rups zijn
onder andere sluipwespen, sluipvliegen en de koolmees. Ook een kever,
de grote poppenrover, is een natuurlijke vijand. Deze kever is echter sinds
de jaren 1950 in Nederland niet meer
aangetroffen. De herintroductie in Nederland begon in 1991 met de ontdekking van enkele nesten in een wegbeplanting bij Hilvarenbeek. De soort
verspreidde zich daarna snel over de
zuidelijke provincies. De populaties
bereikten in het zuiden een voorlopig
hoogtepunt in 1996. Een jaar later
werden er veel minder gezien en menigeen dacht dat het insect wel weer
uit Nederland zou verdwijnen. Dit
bleek echter niet het geval en ieder jaar
waren er meldingen uit steeds noordelijker gelegen plaatsen. De rups komt
inmiddels in heel Nederland voor.
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wat zeggen de regels? antwoorden
Antwoorden regelquiz:
Vraag 1: Antw. B
Een out-of-bounds markering mag niet
verplaatst worden (R 8.1a) ter verbetering van de condities voor de slag
van de speler. Echter volgens R 8.1c
is er geen straf als de speler de omstandigheden hersteld, voordat hij de
bal speelt.
Vraag 2: Antw. A
Als een bal is opgepakt is deze niet
meer in het spel – zie definities van “in
het spel” en “verkeerde bal”. Als de
speelster een slag doet naar de bal die
op de verkeerde plek ligt en dus nog
niet in het spel is en aldus op dat moment een verkeerde bal is, verliest zij
de hole (R 6.3).
Vraag 3: Antw. C
Als een speler een andere bal in het
spel brengt volgens een regel (R 14.4)
dan is de oorspronkelijke bal niet meer
in het spel en mag derhalve niet meer
gespeeld worden (R 18.1).

Vraag 4: Antw. A
Een speler heeft niet noodzakelijkerwijs het recht om de bal te zien bij het
maken van een slag. Door het buigen
van het gras heeft hij de omstandigheden die zijn slag beïnvloeden verbeterd (R 8.1a).
Vraag 5: Antw. C
Een ter plaatse aangekomen partner,
die nog niet mag spelen, mag wel advies of hulp aan zijn partner geven (R
23.4).
Vraag 6: Antw. B
Als een speler een slag doet naar een
bal met de intentie om hem te slaan, is
dat een slag ook als dat naar een verkeerde bal is. Hij krijgt hiervoor 2 strafslagen, maar de slag naar de verkeerde bal zelf telt niet mee (R 6.3c).
Vraag 7: Antw. A
Als door het verwijderen van een los
natuurlijk voorwerp de bal verrolt, moet
de bal op zijn oorspronkelijke plek
worden teruggeplaatst. Omdat de bal

variabel

Goed om te weten dat er een AED
achter de bar hangt en een bij de caddiemaster.
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Tijdens de Paasdagen waren er weer
open golfdagen. Bijgaande foto's
geven een impressie. Zo te zien was
er heel wat belangstelling. Nu maar
hopen op nieuwe leden.

niet op de putting green of op de afslag
ligt, krijgt hij 1 strafslag. (R 15.1b).
Vraag 8: Antw. C
Aangezien het doel van de speelster
niet was om de green te testen, maar
uit hoffelijkheid, is er geen straf (R
13.1e en verklaring R 13.1e/1).
Vraag 9: Antw. A
Als een commissie een scorekaart
uitgeeft met daarop een foutieve handicap, moet de speler alsnog zijn correcte handicap weergeven op deze
kaart, voordat die wordt ingeleverd. Als
een foute handicap wordt weergegeven en deze is hoger dan de actuele
handicap en daardoor het aantal slagen beïnvloed, moet de speler worden
gediskwalificeerd (R 3.3b), tenzij de
fout wordt gecorrigeerd voor deze is
ingeleverd (verklaring R 3.3b(4)/2).
Vraag 10: Antw. B
Als een speler een slag doet (put)
terwijl de balmarker er nog ligt dan
krijgt hij 1 strafslag (R 14.1a).

mededelingen secretariaat
Golfen, gastvrijheid en laagdrempeligheid heeft weer veel mensen doen
besluiten lid te worden van onze vereniging; we verwelkomen:
Jeugd
Sam van Winden
Lars van Pelt
Jeugd 19/20
Hendrik Verstraaten
Vriendin van Geijsteren
Olga van Os
Businessclub
Henk Schaminée
Gewone leden
Willemien Bakker-Bongers
Chantal Peeters
Lydia Jeuken
Gard Moors

Twilight leden
Jesper Elbers
Hans Tromp
Joke Verlinden

Ballorig
Vele leden brengen met regelmaat gasten mee om kennis te maken met onze
baan en club. Menigeen komt met enthousiasme terug en vertelt het rond.
Een aantal wordt zelfs lid nadat ze door onze leden zijn geïntroduceerd. Alle
lof!!
Iedereen is van harte welkom om te genieten van het groen en de gastvrijheid
van Geijsteren.
Voor die gastvrijheid en laagdrempeligheid maken we gebruik van de ballenspiraal in plaats van strikte starttijden. De ballenspiraal werkt erg goed mits
deze ook correct gebruikt wordt.
Met grote regelmaat lijken leden een vaste starttijd af te dwingen omdat ze
gewend zijn met hun golfmaatjes op dat tijdstip/dagdeel te golfen.
De baan én de ballenspiraal is er voor iedereen. De ballenspiraal is de
startvolgorde, ongeacht of je een week lid bent of al 25 jaar. Gasten, leden
en marshalls stuiten op conflicten bij de eerste tee als flights nog niet starten
omdat een aantal nog op de parkeerplaats staat of te weinig ballen voor alle
golfmaatjes zijn geplaatst. Dit is niet de gastvrijheid de we willen aantreffen
of uitstralen. Als u start met een discussie op hole 1 blijft u er letterlijk achteraan lopen.
Treft u op uw favoriete moment een ander op de teebox? Vraag hem/haar
niet wat hij/zij komt doen op uw tijdstip
Geniet van groen en gastvrij Geijsteren en geniet samen!
De bal ligt bij u
Met gastvrije groeten
caddiemaster/marshalls/secretariaat

Overleden
De partners en familie van overleden
golfvrienden wensen we heel veel
kracht om het verlies te dragen: Gertie
Pelser (5 april), Paul Janssen, Maashees (3 mei), Ellen Schermer (19 juni)
en Truus van Osch (3 juli).

Kijk op:
https://www.ooijen-wanssum.nl/contact/
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Indien onbestelbaar retour: Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren
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