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 INHOUDSOPGAVECOMMISSIES   
 
Baancommissie
Raf Dittrich, baancommissaris
 
Businessclub commissie
Marcus Gerrits, voorzitter
 
Clubhuiscommissie
Maaike de Vocht, voorzitter

Damescommissie
Riny van Sundert, voorzitter
 
Technische commissie
Henk Steeghs, voorzitter
 
Handicap- en regelcommissie
Sjef Schlooz, voorzitter
 
Handicartcommissie
Frank Laudy, consul
 
Jeugdcommissie
Peter Walraven, voorzitter
 
Sponsorcommissie
Maria Lutam, Barbara Reuwer
 
Herenconvent
Paul ten Brummelhuis, president

Wedstrijdcommissie
Harry Geurts, voorzitter
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over de commissies is
te vinden op de website van Golfclub
Geijsteren  (zie onder ledeninforma-
tie).

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

Hier ligt voor u de herfsteditie van uw
geliefde clubblad met natuurlijk diver-
se kanttekeningen over de voorbije
zomer. Deze was wel droog, maar niet
zo erg als vorig jaar. De greenkeepers
hebben dit jaar de baan eigenlijk in een
heel goede conditie gehouden met
allerlei aangepaste sproeimogelijkhe-
den. Een woord van waardering van
onze kant!
 
Ook een vette pluim verdient de mar-
shallcommissie, die de club samen
met Rachel draaiende hield in het
caddieloze tijdperk. Er werd door alle
commissieleden veel tijd en werk in
gestopt. Als er een commissie van het
jaar benoemd moest worden, dan
wisten wij het wel. Gelukkig is het werk
weer afgenomen nu de nieuwe caddie-
master zijn entree heeft gemaakt. Voor
alle zekerheid drukken we hier zijn foto
nog eens af voor het geval u hem nog
niet hebt ontmoet. Daarbij: hij draagt
meestal een hoed. En, voor de auto-
freaks onder u, hij rijdt in een fraaie
oldtimer passend bij de status van
onze club.

 
Zoals ieder jaar heeft ook de werving
van nieuwe leden weer de aandacht:
voor een appel en een ei kun je de rest
van het seizoen hier spelen, terwijl dat
bedrag ook nog eens wordt afgetrok-
ken van de contributie in het nieuwe
jaar; als extraatje lazen wij in de wer-
vende advertentie, dat ook de tennis-
baan te gebruiken zou zijn. Nu nog een
zwembad en dan zijn we een echte
countryclub. Met zo’n vooruitzicht
moeten de leden wel toestromen. Zo
iets moet toch te realiseren zijn met
nog wat obligaties van leden, die ken-
nelijk niet aarzelen hun centjes aan de
club toe te vertrouwen.

 
We komen zo als vanzelf op de voor-
genomen aanpassingen van het club-
huis; als we goed zijn geïnformeerd,
zijn die gepland voor komende winter.
Intussen zijn de plannen bekend. Bar-
bara Reuwer mocht komen kijken en
geeft toelichting. De bijbehorende fo-
to's zijn van matige kwaliteit, maar
geven toch een goede indruk.
 
En dan natuurlijk weer allerlei versla-
gen, die het lezen waard zijn. Met
name Geert Willems gaf hem van ka-
toen. Zijn verslag van de Bertus van
Mookbeker groeide uit tot een beschrij-
ving van diverse, lezenswaardige
clubevenementen. Hij kijkt al vooruit
naar de Limburgse Golf Kampioen-
schappen, helaas kunnen we dat eve-
nement op golfclub Hoenshuis niet
meenemen, want ons blad moet naar
de drukker. Bart Debets werd ge-
vraagd voor een overweging over de
President Putter en maakte en passant
een verslag van de Solheimcup, waar
hij en zijn Marleen zelf waren gaan
kijken. Ook krijgen we regelmatig foto's
gemaakt door leden. Opvallend is de
fascinatie voor de spiegeling van de
baan in het water. Ook in dit nummer
een tweetal van die foto's. Als redactie
zijn we met zo'n medewerking erg
gelukkig. Het maakt het blad steeds
meer: voor leden door leden! Helaas
komt het tegendeel ook voor; van de
businessclub hebben we al maanden
ondanks ons verzoek niets gehoord.
Bestaan ze eigenlijk nog wel?

 
Al enige jaren publiceert Fred van
Kampen zijn regelrubriek: wat zeggen
de regels? Ons doel was natuurlijk de
kennis bij de leden omtrent de regel-
geving te vergroten. Fred heeft laten
weten, dat de bijdrage in dit blad zijn
laatste is. Vanzelfsprekend is onze
dank groot voor zijn jarenlange uitleg
van de regels op zijn kenmerkende
exacte wijze.
 
Het is langzaamaan gebruikelijk, dat
ons blad een groot interview publi-
ceert. Deze keer is de voorlaatste
voorzitter Geert Jan Verstraaten aan
de beurt. Het had wel wat voeten in de
aarde om een geschikte datum te vin-
den, maar op het allerlaatste moment
kon het er toch van komen.
 
Tot slot iets over de ontwikkelingen
binnen de redactie: Jip Kappers heeft
aangegeven per 1 januari a.s. haar
medewerking te beeindigen; Eugene
Verstraaten gaat ook stoppen, maar
zal de overblijvende redactieleden nog
enige maanden met "raad en daad"
terzijde staan. Dat houdt in, dat de
overblijvende redactieleden op zoek
zullen moeten gaan naar nieuwe re-
dactieleden. Als u gevraagd wordt,
hopen wij op uw medewerking, zodat
het clubblad weer met fisse moed
verder kan!  We verwachten, dat we
het clubblad komende jaargang weer
op papier kunnen laten verschijnen er
vanuit gaande, dat de adverteerders
ons niet in de steek laten..

5



van de voorzitter

Beste leden,
 
Tijdens de Dieswedstrijd heb ik in mijn speech voor enige verwarring of verrassing gezorgd. Bij meerder leden leeft de
gedachte dat wij als vereniging 43 jaar bestaan; in mijn speech kwam ik er op uit dat we 45 jaar jong zijn.
 
Mijn datering van de club vloeit voort uit diverse bescheiden die ik van een tweetal leden aangereikt kreeg. Ik noem:
 
Het verslag van de oprichtingsvergadering d.d. 21 september 1974;
Koninklijke besluit d.d. 13 november 1974 (nr 38) waarin de - aangehechte - statuten van de vereniging genaamd “Golf-
en Countryclub Geijsteren” zijn goedgekeurd.
Een detail trof ik daarbij aan in artikel 3 dat luidt: “De duur der vereniging is bepaald op 29 jaren, te rekenen vanaf de
dag der oprichting op 21 september 1974, en eindigt derhalve op 20 september 2003”.
 
De stukken laten zien dat het eerste bestuur vanaf de oprichting druk was met het werven van contribuanten/spelers,
het aantrekken van de eerste pro (de heer Bertus van Mook) en het creëren van de baan (De Eindhovense was zo
gastvrij tot het gereedkomen van onze baan onze leden tegen een greenfee te ontvangen zo melden de stukken). Wat
ik dus denk is dat onze lustrums zijn geënt op de opening van onze baan.
 
Laten we het er op houden dat we een mooie en lange geschiedenis hebben.
 
Na dit geschiedkundige uitstapje keren we terug naar de huidige tijden. Wat hebben we weer een mooie golfzomer
gehad. Vele warme en droge dagen hebben getracht een aanslag te plegen op onze prachtige baan. Het is het green-
keepersteam echter gelukt om de warmte en droogte het hoofd te bieden. De baan lag en ligt er prachtig bij. Met name
de wedstrijdstatus vanaf het Nationaal Open Matchplay (NOM) was een genot. Mooie rough, strakke fairways en
heerlijk snelle greens. We plukken er nu, met de bestuurs- en commissiewedstrijd in het vooruitzicht (als u dit echter
leest is de wedstrijd al gespeeld) nog de vruchten van.
 
Wat heeft het bestuur, om u verder bij te praten, nog allemaal onder handen. Een veelheid aan zaken, zo kan ik u
melden. In een niet limitatieve opsomming noem ik de meerjarenplanning (de basis voor alle navolgende stappen), de
uitbreiding van het NOM (deelname PGA en NGF), de herinrichting van de horeca en mogelijk de vervanging van het
dak op ons clubhuis (gezamenlijk ook wel genoemd “de verbouwing”) en het oriënterende bezien van zonnepanelen.
 
Afsluitend kan ik u melden dat ik deze zomer de bunker van hole 7 van de golfbaan waar ook dit jaar weer de Omega
European Masters werd gespeeld heb bezocht (wat een heerlijke baan om te spelen) en dat ik tot op heden veel plezier
beleef aan de inloopsessies op de zaterdagen. Gesprekken met u als betrokken leden geven inzichten en inspiratie om
gezamenlijk tijd en energie te investeren in onze golfclub.
 
Fore.
 
Ruud Janssen
Namens het bestuur van Golf- en Countryclub Geijsteren

Oproep van het bestuur
Tijdens de komende algemene ledenvergadering zal één van onze bestuurs-
leden aftreden. Ter vervulling van de vacant komende positie is het bestuur
op zoek naar een nieuwe bestuurder (vrouw/man) om de portefeuille Golfza-
ken op te zich nemen. Indien u interesse heeft vernemen wij dit graag, u kunt
uw interesse dan kenbaar maken via het e-mailadres: bestuur@golfclubgeijs-
teren.nl. 
 
Uiteraard zijn wij bereid in een gesprek vooraf inzicht te geven in de aard en
omvang van deze mooie functie. 
 
Het bestuur ziet reacties met belangstelling tegemoet.
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clubkampioenschappen strokeplay

In het weekend van 14 en 15 septem-
ber werden de clubkampioenschap-
pen strokeplay gespeeld. Onder idea-
le omstandigheden, het waren waar-
schijnlijk de laatste echte zomerse
dagen van 2019, kon er gespeeld
worden door 13 clubleden om de be-
geerde trofees:  7 heren en 6 dames.

 
Op zaterdag speelden de heren 2
rondes, de dames 1; op zondag speel-
den de heren en dames 1 ronde. Zoals
we welhaast konden verwachten wer-
den Noa Janssen en Jeanine Lommen
clubkampioen. Noa speelde zijn 3e
ronde in 72 slagen, de par van de baan,
een indrukwekkende prestatie. Geert
Willems werd tweede ondanks een
onwillige knie. Helaas waren handi-
cars  niet toegestaan!

Uitslagen clubkampioenschappen
1. Noa Janssen               1.7   74   85   72   231
2. Geert Willems              7.0   85   95   87   267
3. Martien Giebels           9.7   91   91   97   279
4. Peter Price                11.6   97   98   97   292
5. Barry Plooyer             15.9   93  109  99   301
6. Hans de Bie              16.1  113  113  97   323
7. Edzard Janssens        7.8  113   93 120   326
 
 
1. Jeanine Lommen             4.5   78   81     159
2. Birgit van Gasselt             5.7   81   84     165
3. Miriam Smeets               10.3   91   92     183
4. Ineke Giebels                 12.0   100  93    193
5. Jokie de Vos                 11.8    97   98     195
6. Olga Ploegmakers           14.7 102  95     197
 

 
De prijzen werden uitgereikt door Hans
de Bie, lid van de WECO. Waar blijft
toch een bestuurslid voor deze taak bij
het belangrijkste clubtoernooi van het
jaar?

 
Bij de dames was er weer de bekende
strijd tussen Jeanine Lommen en Birgit
van Gasselt. Deze keer was Jeanine
de sterkste.
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de baan(commissaris)

Nu we alweer het naseizoen ingaan
kunnen we terugkijken op opnieuw een
zeer droge zomer. Het peil van de vij-
vers is erg laag, zelfs nog lager dan in
2018 wat betekent dat het grondwater-
peil erg  laag is.
 
Van het droge jaar 2018 hebben we
veel geleerd en u heeft kunnen consta-
teren dat we het gras van de greens,
tees en fairways in een betere staat
hebben kunnen houden. We moeten
wel zo eerlijk zijn om aan te geven dat
de extreme hitte in vergelijking met
2018 minder was, waardoor er minder
verbranding is opgetreden. Ik wil Eric
en zijn mannen toch complimenteren
met het behaalde resultaat en de extra
inzet, die ze geleverd hebben om het
ons golfers naar de zin te maken. De
incidentele droogteplekken op de fair-
ways zijn extra behandeld waarmee
we de schade willen beperken en het
herstel bespoedigen.
 
Door de lage grondwaterstand hebben
veel bomen opnieuw een flinke tik
gehad. Een aantal bomen zijn echt
dood en deze zullen dan ook de ko-
mende winter worden gerooid. De
bomen waarover we nog twijfelen zul-
len we in ieder geval nog laten staan
en kijken of deze zich wel of niet her-
stellen in het komende groeiseizoen.
 
U heeft wellicht geconstateerd dat er

veel kleine geelbruine ronde vlekken
op de greens zijn gekomen. Dit is
schimmel die “dollarspot” wordt ge-
noemd. Gelukkig hebben we de
greens kunnen behandelen, waardoor
er momenteel geen verdere uitbreiding
geconstateerd wordt en het herstel
inmiddels weer begonnen is.
 
Een van onze greenkeepers Paul Tax
heeft ons na 17 jaar verlaten en heeft
ervoor gekozen om zijn loopbaan er-
gens anders voort te zetten. Inmiddels
zijn we in gesprek met een nieuwe
greenkeeper en ik hoop dat deze reeds
op 1 oktober kan starten.
 
De komende winterperiode gaan we
weer verder met het renoveren van
bunkers en willen we de renovatie van

hole 10 aanpakken. Naast het renove-
ren en iets aanpassen van de tee, gaan
we hier behoorlijk veel bomen rooien.
Vanaf de tee gezien gaan we tot aan
de paaltjes 150 m de verbreding aan
de linkerzijde realiseren en vanaf de
150 m richting green voornamelijk aan
de rechter zijde van de hole. In overleg
met de baanarchitect zal de fairway-
bunker ook verplaatst worden waar-
door deze meer in het spel komt.
 
Hopelijk kunnen we nog genieten van
een mooie nazomer en veel gebruik
maken van onze mooie golfbaan.
 
Namens de Baancommissie en
Greenkeepers
Raf Dittrich
baancommissaris
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bestuur- en commissiewedstrijd

Op de dag, dat het pijpenstelen zou
regenen, op de dag, dat orkanen de
Atlantische oceaan zouden teisteren,
op de dag, dat  Mathieu van de Poel
de WK verloor door hongerklop, op die
dag speelden (oud)bestuursleden,  -
commissieleden en personeel  hun
jaarlijkse “dank je wel” wedstrijd. En u
kunt het geloven of niet: er viel nauwe-
lijks regen, de baan was uitstekend en
de gezelligheid achteraf top. Er waren
zelf deelnemers in een korte rok.

Zoals langzaamaan gebruikelijk werd
de prijsuitreiking niet door de voorzit-
ter, maar door de secretaris gedaan;
de reden van deze ruil blijft duister,
misschien wordt de voorzitter anders
wel overbelast.
Hoe dan ook de bestuurstrofee, de
IJzeren Vrijer, werd gewonnen door
Olga Ploegmakers.

De commissietrofee was voor de mar-
shallcommissie; voor de berekening
van deze trofee zal de WECO toch een
andere formule moeten gaan hante-
ren, want een commissie met pakweg
20 leden heeft meer kans op 2 topsco-
res dan een commissie bestaande uit
4 personen!

Verder werden nog een bulk andere
prijzen uitgereikt, maar die ziet u bij de
foto”s.

De longest bij de dames was voor Riny
van Sundert, bij de heren weten we dit
al van tevoren; het is ieder jaar Eric
Wijnhoven

De neary werd bij de dames gewonnen
door Annie Dittrich, bij de heren door
Peter Sijberts

Zoals gezegd een waslijst aan prijzen:
de beste speelster was Annelies Wil-
lems, de beste speler Jos Manders;
Geert Willems won de partnerprijs;
daar hebben we geen foto van, hij staat
al voldoende afgedrukt in deze blauwe
steen!
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Bertus van Mookbokaal

Bertus en Rina met kleinzoon Bart

Bertus van Mook Bokaal en nog drie
andere memorabele momenten.
 
Op zondag 25 augustus hebben we om
de jaarlijkse Bertus van Mook bokaal
gespeeld. Met veel plezier kunnen we
terug zien op deze wedstrijd. Voor wie
Bertus nog niet kent. En dat is met veel
nieuwkomers in onze vereniging goed
mogelijk, omdat je met zo´n voornaam
een kleine eeuw terug moet gaan in de
tijd. Bertus is een man bij wie golf vrij-
wel zijn hele leven heeft geboeid, ge-
tekend, bepaald. Opgegroeid naast
een golfbaan werd Bertus, uiteraard
gezegend met het nodige talent een
levenslange liefhebber; van ballenjon-
gen, greenkeeper, professional tot
echte vedette, een woord dat in die tijd
nog uitgevonden moest worden. Klein
van stuk maar groots in daden zou
blijken uit zijn achtvoudig Nederlands
Kampioenschap. Dat kwam hem ook
toen niet aanwaaien. Alleen door ein-
deloos oefenen met een onuitputtele-
ijke gedrevenheid kan zo´n tot ieders
verbeelding sprekende prestatie gele-
verd worden. Het is telkens weer iets
bijzonders, een grote eer dat je met
deze man mag spelen. Deze zondag
waren Ank van de Velden en Martin
Frenken mijn flightgenoten. We heb-
ben er een mooie match van gemaakt.
Het zien zitten van Bertus, strak in´t
pak en zijn Rina (hopelijk goed ge-
schreven) op het terras bij onze pas-
sage van hole 13 naar hole 14, roept
bij mij gevoelens van zijn reeds lang
vervlogen prestaties op. Wanneer wij
dan moe gestreden op hole 18 het
strijdperk verlaten en Bertus ons op-
wacht om oprecht belangstellend te
vragen naar ons spel naar ons resul-
taat, hoor ik in hem de jonge vent van
vroeger die nog steeds belangstelling
toont voor mooie prestaties van de
ander, van iedereen. Met mijn beste

wedstrijd ooit gespeeld mocht ik te
doen gebruikelijk een woordje doen; ¨
Mijn succes van vandaag staat is geen
vergelijking tot deze vele malen grote-
re prestatie van deze 84-jarige, humor-
volle, vrolijk gebekte man, Bertus van
Mook¨. Bertus, super bedankt en ho-
pelijk nog veel BvM jaren voor jou en
Rina en voor ons allemaal.

Uitslag
1e categorie 0-19.4
1. Geert Willems +8
2. Dolf Mattulessy +6
3. Marina Lutam +4

2e categorie
1. Piet Jacobs +4 (2e negen +3)
2. Martien de Jong +4 (2e negen +1)
3. Sef Lommen +3

Longest Dames Jip Kappers
Longest Heren Dolf Matulessy

Nearest Dames Nellie Basten
Nearest Heren Geert Willems

 
Een week later, op zondag 1 septem-
ber is het Dies. Alle dagen van het jaar
is het Dies. Maar waarschijnlijk zal hier
Dies Natalis (de geboortedag van de
golfclub) bedoeld zijn. Het weer beloof-
de een mooie verjaardag aan de club.
Dat werd het ook. Leonie Lokin en
Fons van Sundert waren mijn flightge-
noten. Ik was het spoor op diverse
momenten helemaal bijster. Ervan
overtuigd dat ik in een flight van 3 was
ingedeeld, heb ik herhaaldelijk rond
gekeken op zoek naar meerdere

 flightgenoten, omdat een van onze
flightgenoten (het laat zich raden wie,
we noemen geen namen) Leonie af-
wisselend Leontine, Lenie, Ilona, Ilon-
ka noemde. Mijn verwarring werd nog
groter, ik waande me zelfs op enig
moment niet op de golfbaan maar op
een bekend plein in Amsterdam, toen
Leonie met haar achternaam ook nog
Rokin ipv Lokin ging heten. De feest-
dag kreeg zijn climax toen ik in gezel-
schap van al mijn vermeende flightge-
noten (5 dames en 1 heer; Leonie,
Leontine, Lenie, Ilona, Ilonka ROKIN
en Fons) van Leonie een gekantkloste
birdie (vele uren werk) mocht ontvan-
gen voor een birdie op de 4e hole.
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Bertus van Mookbokaal

Leonie, erg bedankt voor beslist een
van mijn meest memorabele prijzen
ooit. Leonie, even oud als Bertus, liep
moeiteloos en ook nog op fraaie wijze
18 holes. Chapeau! Chapeau!
 
Op 14/15 september, 2 weken later,
zijn de strokeplay kampioenschappen.
Onder de meest ideale golfomstandig-
heden met weinig wind, een aangena-
me temperatuur en een afwisselend
zonnetje werd over 3 speelrondes (2
op zaterdag en 1 op zondag) deze
wedstrijd afgewerkt. Jammer dat er
slechts 7 deelnemers hadden inge-
schreven. Mijn flightgenoten bij de
eerste wedstrijd waren Hans en  Barry.
Hans liet  ons van meet af aan, helaas
wel letterlijk, alle hoeken van het veld
(lees de baan) zien. Het werd een ware
excursie door de jungle van Geijsteren
en daarmee minder geschikt voor mijn
momenteel mankerende onderstel.
Dat kreeg een soortgelijk vervolg in de
middagwedstrijd. Gelukkig heeft Hans
zich op de zondag  fraai gerevan-
cheerd. In de derde wedstrijd, op zon-
dag, mocht ik in de laatste flight spelen
tegen/met Noa. Ook nu liet mijn flight-
genoot mij voorspelbaar alle hoeken

van de baan zien. Maar nu in over-
drachtelijke betekenis. Spelen met ie-
mand die aan het einde van de rit de
par van de baan heeft gespeeld, bete-
kent voor mij alleen maar genieten, is
echt kicken. Birdie op 16, drive op 17
(10 meter voorbij het 100 meter paaltje,
dus een drive van om en nabij de 300
m), daarna een approach op 1 meter
van de pin die vlak achter de bunker
staat en dus ook birdie (in totaal 3
stuks), om vervolgens op hole 18 zon-
der de fairway te raken par te spelen,
getuigd van echte klasse. Een waardig
kampioen. Noa, proficiat en bedankt
voor je spel. Ik heb genoten.
 
Het 4e memorabele moment ligt nog
in het verschiet. Op zondag 6 oktober

vinden op golfbaan Hoenshuis de
Limburgse Golf Kampioenschappen
(LGK) plaats op de golfbaan in Hoens-
huis. Voorheen heette dit de LGT
(Limburg Golf Trofee). Er wordt gestre-
den om het individueel Limburgs Kam-
pioenschap en om het Clubkampioen-
schap. Tot handicap 9.9 wordt er ge-
speeld om het Strokeplay Kampioen-
schap, vanaf handicap 10 om het Sta-
bleford Kampioenschap. Voor het
clubkampioenschap geldt de som van
het stableford resultaat (met handicap
verrekening) van alle 6 deelnemende
spelers van een club. Na successen in
het verleden en een jaar niet deelge-
nomen te hebben zijn we vorig jaar op
de 6e plaats geeindigd. Dit jaar zijn de
verwachtingen hoger gespannen en
gaan we voor een podiumplek. We
gaan dus voor de knikkers. Door de 2
jaar geleden vastgestelde selectiepro-
cedure zijn Jeanine Lommen, Birgit
Van Gasselt, Loredana Brutaru, Noa
Janssen, Barry Jaspers en Geert Wil-
lems dit jaar de deelnemers. Op zater-
dag 28 september gaan we voorspe-
len. We hebben er alle 6 heel veel zin
in.
Geert Willems

presidents putter
Qua weer was het een dag van grote
tegenstellingen, ’s morgens regen,
regen en nog eens regen en ‘s mid-
dags was het prima golfweer. Om nu
te zeggen je krijgt wat je toekomt is
toch wel iets te gemakkelijk. Als wed-
strijdleider mocht ik ’s morgens vroeg
Ruud en Loredana starten, maar on-
danks het slechte weer ontbrak het
hem zeker niet aan enthousiasme. De
afslag van Ruud zag er veelbelovend
uit, en ik dacht nog: met zijn hoeveel-
heid slagen zou dit weleens een mooie
score van de vos kunnen worden.
Rond een uur of 11 (het was nog
steeds aan het regenen) zag ik Ruud
op de 13e hole en hij bevestigde dat
het een mooie score zou worden. Maar
het was niet direct de mooie score, die
ik in gedachte had. Ruud zei meteen:
ik ga de deelnemers een mooie dag
bezorgen met mijn score.
Na de zit aan de wedstrijdtafel samen
met Annie zijn we om 13.00u gestart

op alle holes en het werd een mooie
dag. Het regende geen water meer,
maar daarvoor in de plaats regende
het plusjes. Met dank aan de score van
Ruud maar zeker ook met dank aan
mijn medespelers Anita van Kuijk en
Annie Dittrich. Nadat iedereen binnen
was, bleek dat het overgrote deel van

de spelers “in de plus” was geëindigd.
Uiteindelijk bleek mijn +15 de winnen-
de score te zijn. Ruud, chapeau dat je
jouw score als vos een mooie positieve
draai hebt gegeven en alle deelnemers
een mooie dag hebt bezorgd.
 
Bart Debets
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herenconvent

(VIJF)STOKKENWEDSTRIJD
Vrijdag 5 juli startten wij met 55 deel-
nemers voor deze wedstrijd. Inclusief
de verplichte putter mochten we 5
stokken meenemen. Enkele deelne-
mers hadden er minder. Voor iedere
club minder kreeg je drie bonus pun-
ten. Woensdag voor de wedstrijd
maakte ik een rondje met 3 gasten.
Achter ons liep Geert Willems, hij
speelde alleen met meerdere ballen.
Hoewel we aangaven dat hij door kon,
wilde hij niet omdat hij oefende voor de
stokkenwedstrijd. Hij was aan het uit-
zoeken of hij met twee of drie stokken
zou gaan spelen. Uiteindelijk speelde
hij de wedstrijd met 2 stokken, een ijzer
6 en de putter. Geert werd met deze
twee stokken in de 1e categorie twee-
de met 40 punten. Nummer 1 werd
Bertus van Mook, die met drie stokken
(houten 3, ijzer 7 en putter) zelfs 44
punten bijeen sloeg; nummer drie werd
Max Huig, die ook met drie stokken
(houten 5, ijzer 9 en putter) 39 punten
haalde.
De 2e Categorie werd gewonnen door
Sraar Beterams, die met 5 stokken 42
Stableford punten wist te scoren, 2e
werd Bert Kurstjens  met 34 punten,
Bert gebruikte ook 5 stokken, derde
werd met drie stokken en eveneens 34
punten  Piet van der Burgt.
 
VOSSENJACHT TEGEN DE PAR
VAN DE PRESIDENT VAN HET HE-
RENCONVENT EN DE VOORZITTER
VAN DE DAMESDAG.
De laatste vrijdag in juli was traditio-
neel de dag van de Arendsen de Wolff
trofee. Een NGF wedstrijd voor mixed
senioren teams met een landelijke fi-
nale. Tijdens de prijsuitreiking in de
landelijke finale van vorig jaar had
mevrouw Arendsen de Wolff al laten
weten gezien haar leeftijd  van 99 jaar,
dat het de laatste keer was dat ze de
prijs zou uitreiken. Enkele maanden
later overleed mevrouw Arendssen de
Wolff en kort daarop besloot de NGF
met deze wedstrijd te stoppen mede
gelet op het landelijke aanbod  van
wedstrijden voor Senioren. In overleg
met de DACO hebben wij daarop be-
sloten om er een mixed vossenjacht
van te maken in de wedstrijdvorm
4BBB, waarbij het vossenpaar ge-
vormd zou worden door Paul ten
Brummelhuis president van het Heren-

convent en Riny van Sundert, voorzit-
ter van de Damescomissie. Toevallig
was Riny met Fons ook onze laatste
vertegenwoordiger in de laatste lande-
lijke finale van de Arendsen de Wolff
trofee.
Ondanks de verwachte hoge tempera-
turen (40 graden) hadden zich 50
deelnemers ingeschreven, waarvan
13 mixed koppels,  iedereen was bij de
start aanwezig, uitvallers waren be-
perkt. Of het door de warmte kwam of
dat de vossen niet gewend waren aan
een vroege start, zegt het verhaal niet,
maar bijna iedereen kwam met een
betere score dan de vossen binnen.
De uiteindelijke uitslag is als volgt:
1. Piet Vos en Dolf Matulessy +8, 2.
Ria en Martin  Frenken +6, 3. Max Huig
en Gerda de Beijer +6 en 4. Lenie
Hoogenboom en Gerard Hollemans
+6.
Iedereen vond dat deze wedstrijd vol-
gend jaar een vervolg moet hebben
met naar wij hopen meer mixed teams.
 
PUTTERBEKER
De putterbeker, de wedstrijd waarbij
de slagen met de putter dubbel tellen,
werd vrijdag 2 augustus afgewerkt. Elk
jaar is het de vraag of het scherpe re-
cord van 95 netto, 9 jaar geleden ge-
maakt door Henny Klaver, gebroken
zal worden. 50 deelnemers deden een
poging. Ik verklap het maar meteen.
Dit jaar werd het record geëvenaard
maar niet verbeterd. Henny Klaver blijft
recordhouder, omdat zijn aantal puts
(22) lager was dan die van Henny van
Konijnenburg, die 24 puts nodig had.

In zijn nawoord vertelde Henny waar-
om het zo goed ging. Enkele weken
geleden pleitte Bertus van Mook in zijn
nawoord, dat meer leden van het He-
renconvent van de rode tees zouden
moeten spelen, omdat dat de spel-
vreugde verhoogt. Na deze woorden

en omdat zijn spel onrustig was, heeft
Henny het maar eens geprobeerd en
met succes, hij hoefde niet meer te
forceren bij zijn teeshots, waardoor zijn
spel rustiger werd. Al snel verbeterde
hij zijn handicap. Deze wedstrijd begon
hij al met een verbeterde handicap,
maar dat weerhield hem er niet van om
zijn handicap wederom te verbeteren,
waardoor hij uiteindelijk uitkwam op 95
punten.
De volledige uitslag:
1e categorie: 1. Pieter Gerrits 98, 2.
Jos Manders 103 en 3. met iets meer
puts Jan van Bussel ook met 103.
2e categorie: 1. en overall winnaar
Henny van Konijnenburg 95, 2. Joost
Jansen 102 en 3. Henk van der Schaft
105.
 
MOP TROFEE
Vrijdag 16 augustus speelden we om
de Mega Oor Putter. Dit is een vossen-
jacht. De winnaar van vorig jaar, Harry
Geurts was de vos. Harry ging voor
acht uur met zijn marker Ruud Hoog-
eboom van start. Om 09.00 uur volg-
den de eerste van de 47 jagers. De vos
zette een mooie par neer, waar de ja-
gers hun handen vol aan hadden.
Uiteindelijk waren er maar zes deelne-
mers,  die de vos konden verslaan.
Hierdoor werd de vos in de 1e catego-
rie nog tweede.
De volledige uitslag is:
1e categorie: 1. Joep Rutten +3, 2.
Harrie Geurts 0, 3. Jos Manders 0.
2e categorie: vijf deelnemers met +1
na controle van de 2e negen: 1. Joos
Linskens, 2. Hans Kok, 3. Ton Vloet.
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herenconvent

Overall winnaar werd Joep Rutten die
de MOP mee naar huis mocht nemen
en volgend jaar als vos zal aantre-
den.                                                    -
                                                           -
                                                            
VRIENDENDAG/GOLFWEEK
Week 35 was de Golfweek. De vrien-
dendag was dit keer op vrijdag 30
augustus. Net als de laatste drie edities
werd deze wedstrijd door het Heren-
convent georganiseerd. Er waren 74
deelnemers. In tegenstelling tot vorig
jaar hadden de meesten een vriend
van “buiten” uitgenodigd. Het was
goed golfweer met 26 graden. Na af-
loop was het goed toeven op het terras.
De spelvorm was het zelfde als vorig
jaar fourball Stableford of zoals ik
meestal zeg 4BBB. Er werd lager ge-

scoord dan vorig jaar. Er waren dit jaar
vier paren, die met 39 Stablefort pun-
ten gelijk eindigden, na controle van
de laatste 9  holes was de uitslag als
volgt:
1. Joep Rutten en Bertus van Mook, 
2. Peter Sijberts en Arie van de Wete-
ring, 3. Hein Fick en Willem Cranen, 
4. Rel van der Togt en Arie Leppink.
                                                        
De extra prijzen waren een prooi voor
Jan Cremers, de neary op hole 15,
Hein Fick de tweary op hole 2 en voor
Peter Price, de threary op hole 10.
Na afloop was het tijd voor de zeer
goed verzorgde, smakelijke barbecue
op hrt terras
Secretaris/penningmeester van het
Herenconvent
Henk van der Schaft

Zo tegen het einde van het seizoen en
terwijl de baan nog Qualifying is, kunt
u uw handicap nog eens trachten te
bevestigen door nog een aantal kaar-
ten te lopen. Zowel 18 holes of 9 holes
kaarten tellen mee! Het is toch prettig
als uw handicap overeenkomt met uw
werkelijke speelsterkte en op sportieve
en competitieve wijze kunt spelen met
uw vrienden en kennissen zomaar of
tijdens clubwedstrijden.
 
Met de toepassing van de nieuwe re-
gels in 2019 werd ook in verschillende
publicaties ingegaan op de verande-
ring in het handicapping systeem.
Zonder daar verder over in detail te
treden kan ik u simpelweg mededelen,
dat dit systeem overeenkomt met het
al in gebruik zijnde Amerikaanse sys-
teem en dat invoering in veel landen in
2020 zal plaats vinden, maar dat er ook
landen zijn, waaronder Nederland,
waar dit systeem pas in 2021 wordt
ingevoerd. Daarover dus meer over
een jaar ofzo.
 
In het huidige Nederlandse systeem
past de NGF per 1 januari 2020 nog
de gebruikelijke jaarlijkse herziening
van de handicaps toe. De software van
deze jaarlijkse herziening is een vast
onderdeel van E-Golf4U. Deze jaarlijk-
se herziening heeft betrekking op een

eventuele aanpassing van de Exact
Handicap (Ext. Hcp) van alle leden,
maar kan alleen worden toegepast op
spelers die minimaal 8 scores hebben
ingeleverd. Wanneer een speler in de
laatste 12 maanden minder dan 8
scores heeft ingeleverd, dan worden
deze scores aangevuld met scores uit
de afgelopen 24 maanden. Voor een
speler, die minder dan 8 scores heeft
ingeleverd in de afgelopen 24 maan-
den, kan geen jaarlijkse herziening
worden toegepast. De jaarlijkse her-
ziening is verplicht voor spelers uit de
categorie 1-5. Er wordt geen herzie-
ning toegepast voor spelers uit cate-
gorie 6. Er is wel de mogelijkheid om
de handicap van een speler uit deze
categorie tussentijds aan te passen op
basis van dezelfde methode als de
jaarlijkse herziening, indien de speler
daarom verzoekt of in goed overleg
wanneer de Handicapcommissie dat
nodig acht.
Alle qualifying scores mogen worden
gebruikt voor de jaarlijkse herziening,
behalve scores uit een afgelaste ronde
of scores uit een ronde met CBA -2 &
Reduction Only (RO).
Indien een handicap die lager is dan
36 bij deze herziening uitkomt boven
de 36, wordt er met de betreffende
speler overleg gepleegd in hoeverre dit
wenselijk is. Het doel van de jaarlijkse

herziening is om de handicap van een
speler waar nodig aan te passen aan
de werkelijke speelsterkte. Ook kan
een aanpassing gerechtvaardigd zijn
als een speler om gezondheids- of
andere fysieke redenen niet meer in
staat is om zijn handicap te spelen.
Een tussentijdse herziening mag dan
worden toegepast op spelers uit elke
categorie. De speler moet wel vol-
doende kaarten hebben ingeleverd.
De uitkomst van de aanbevelingen die
de NGF zal doen t.a.v. een wijziging
van uw handicap zullen in het begin
van 2020 worden bekend gemaakt. U
kan daar tegen bezwaar aan tekenen
bij de Handicapcommissie indien ge-
wenst.
 
Ander punt en tot slot:
Bij de vele regelvragen die mij zo ter-
loops gesteld worden komt duidelijk
naar voren dat het regelboekje vaak
niet is aangeschaft. Anders dan in
voorgaande jaargangen staan er over-
duidelijke illustraties in, die vooral
makkelijk zijn op te zoeken voor ge-
bruik tijdens of na een ronde met uw
kompanen. Discussies blijken dan
vaak overbodig. Voor een paar euri
verkrijgbaar bij de administratie! Doe
es gek en koop ter een! Erg handig.
Veel golfplezier,
Fred van Kampen (Referee)

wat zeggen de regels ?
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de verjaardag van de club

Dieswedstrijd
Onder welhaast ideale omstandighe-
den werd op zondag 1 september de
verjaardag van onze club gevierd. 40
Leden verdeeld in 3 categorieën had-
den zich gemeld. Na afloop hield de
nieuwe voorzitter een wat verwarrend
verhaal over de ouderdom van de club.
Hij had een oprichtingsakte gevonden,
waaruit zou blijken dat de club ouder
is dan hij nu geacht wordt te zijn. Een
van de deelnemende leden is lid van
het eerste uur en betwijfelde de presi-
dentiële opvatting. Hij heeft beloofd in
de blauwe steen zijn onderzoek te
publiceren. Mocht hij gelijk hebben,
dan is het volgende lustrumfeest snel-
ler aan de orde dan verwacht!
 
En oh ja, er was natuurlijk ook een
uitslag:
In categorie 1 (hcp. 0,0-17,8) was
Geert Willems de winnaar; met playing
handicap 7 verzamelde hij 35 stable-
fordpunten, een prestatie van formaat.
Hij maakte (natuurlijk) ook een birdie
en ontving daarvoor van Leonie Lokin
een gekantklost vogeltje. Prachtig!
 

In categorie 2 (hcp. 17,9-24,8) won
Eugene Verstraaten met 37 stable-
fordpunten en in categorie 3 (hcp.
24,9-54,0) won Bernard van den Berg
met maar liefst 42 stablefordpunten; hij
had playing handicap 53. Die zal nu
wel snel dalen!
 
Na afloop was het nog lang onrustig
op het terras mede dankzij de verjaar-
dagshapjes, die het bestuur aanbood.

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

Platte daken

MMMetalen dak- en wandsystemen

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

Openingstijden: 
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za.: 9.00 - 12.00 uur
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damescommissie
Mini-competitie
Stoere dames trotseerden de warmte
om deel te nemen aan de minicompe-
titie. Onder warme opstandigheden
werd er op 27 juni, 18 juli en 1 augus-
tus gespeeld; soms extra vroeg uit de
veren kwamen de dames met flessen
water, koelsjaaltjes en paraplu’s goed
voorbereid de baan op. Niets kon ons
weerhouden om deel te nemen aan
spannende sportieve wedstrijden voor
de minicompetitie.

Vooraf waren we ingedeeld in 4 teams
te weten: birdies, putters, swingers en
chippers. De teams werden aange-
voerd door leden van de damescom-
missie, die de captains van de verschil-
lende teams waren. Ieder team be-
stond uit 19/20 dames, die met elkaar
de strijd aangingen om zoveel mogelijk
stableford punten te verzamelen voor
je team.

Je had de mogelijkheid om 9 holes of
18 holes te spelen.
Voor de telling van het eindklassement
werden per wedstrijd de 3 beste scores
van de 9 holes en 3 beste scores van
de 18 holes geteld. De mini-competitie
ging in het totaal over 3 wedstrijden.
Ieder team was duidelijk herkenbaar
aan de kleur van de polo’s, birdies in
het wit, putters in het rood, swingers in
het blauw en de chippers in het rose.
De gemiddelde deelname lag rond de
40 dames per wedstrijd.
Tot voor de laatste wedstrijd lagen de
putters duidelijk aan de leiding, de
birdies hebben de laatste wedstrijd op
 1 augustus een ware inhaalslag ge-
maakt en werden uiteindelijk de win-
naars. Dit werd feestelijk gevierd met
een heerlijk stukje ijstaart voor ieder-
een. Het was een geslaagde competi-
tie, waarin de saamhorigheid groot
was. Iedereen had haar bijdrage gele-
verd zowel hoge als lage handicap-

pers. Kortom de minicompetitie waren
geslaagde wedstrijden, die zeker voor
volgend jaar niet op het programma
mogen ontbreken.
Ook dan hoopt de damescommissie
dat er weer meer dames deelnemen.

De uitslag van de minicompetitie was;
1. Birdies/wit 396 punten
2. Putters/ rood 370 punten
3. Swingers/ blauw 346 punten
4. Chippers/Rose 230 punten

Vriendinnendag
Op 29 augustus was het weer zover
dat ik met mijn vriendin Germa samen
ging genieten van een heerlijk rondje
golf op Geijsteren. Het was heerlijk
weer, we werden heel hartelijk ontvan-
gen door de damescommissie met
koffie en een stukje Limburgse vlaai.
We mochten met Jokie de Vos en Els,
haar schoonzus starten op hole 6. 
We waren goed aan elkaar gewaagd
en we hebben dan ook heel ontspan-
nen gespeeld en tussen het babbelen
door waren we alle 4 toch stiekem
goed aan het spelen. Op de laatste
hole wonnen we (40 punten) nipt van
Jokie en Els (39 punten). Achteraf
waren we dus de winnende flight. Toen
iedereen binnen was en zich lekker
opgedoft had, konden we genieten van
een fantastisch buffet door Iris en Koen
verzorgd. Chapeau voor hen, het was
echt heel erg lekker en goed. 
Daarna kon het feest losbarsten en dat
onder begeleiding van de Sjannelle-
kes, allemaal in het rose gekleed zon-
gen ze de ene meezinger na de ande-
re en zorgden ze voor veel hilariteit en
dat onze voetjes van de vloer gingen
in polonaise. We hebben genoten en
gaan binnenkort onze prijs consume-
ren bij Roel Linssen . restaurant BRL
Damescommissie dank voor de goede
organisatie
Germa van Dulmen en Agnes de
Bakker

Voor de vriendendag hadden 33 Geijs-
teren-dames met evenveel vriendin-
nen ingeschreven. Het weer was ide-
aal en de stemming vrolijk mede door
het optreden van het smartlappenkoor
De Sjanellekes.

                   De Birdies
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Solheim cup 13-15/9

De Solheim Cup is de vrouwelijke va-
riant van de Ryder Cup, iedere twee
jaar spelen de beste 12 vrouwen van
Europa tegen de beste 12 vrouwen van
Amerika. Iedere vier jaar wordt deze
wedstrijd in Europa gespeeld. Marleen
en ik kun je inmiddels vast toeschou-
wers noemen we zijn begonnen in
Zweden in 2007, vervolgens in Ierland
in 2011, daarna in Duitsland in 2015.
Nu was de wedstrijd in Schotland,
home of golf zoals ze zelf zo mooi
zeggen. Het was met wisselende suc-
cessen, in 2011 werd de cup gewon-
nen door Europa, deze had ook een
Nederlands tintje door deelname van
Christel Boeljon. Het voordeel van de
Solheim Cup is dat het bezoekers
aantal zeker niet zo massaal zijn als
bij de Ryder Cup, maar het enthousi-
asme van de speelsters en het aanwe-
zige publiek is er zeker niet minder om.
In tegendeel, ik heb vorig jaar ook een
dag mee mogen maken van de Ryder
Cup en als ik de interactie zie tussen
het publiek en de spelers gecombi-
neerd met de positieve sportieve
sportbeleving van de vrouwen, dan
kies ik voor de Solheim Cup.
De arena dit jaar was de PGA Cen-
tenary Course van Gleneagles, het
feest begint op de tribune van de eer-
ste hole. Hier zitten ongeveer 2500
toeschouwers vanuit alle windstreken
uit Europa en Amerika. Ik moet het de
Amerikanen nageven, ondanks het
relatief kleine aantal waren ze luid en
duidelijk aanwezig, maar iedere keer
als ze aanzetten werden ze overklast
met Let’s Go Europe Let’s Go en Olé,
Olé.

De speelsters van beide kampen be-
speelde het publiek prima. De formule
is identiek aan de Ryder Cup: op vrij-
dag en zaterdag ‘s morgens 4 partijen
foursomes en ‘s middag 4 partijen 4
ball.
Na vrijdag was de stand 4 ½ - 3 ½ voor
Europa waarbij Anne van Dam samen
met Suzann Pettersen hun 4 bal partij
gewonnen hebben. Het is heel bijzon-
der om dat als Nederlandse toeschou-
wer mee te maken, dit werd verstrekt
door de manier waarop de toeschou-
wers vol bewondering keken naar
Anne die als rookie goed presteerde.
De zaterdag verliep wat minder suc-
cesvol, aan het einde van de dag was
de stand weer gelijk 8 – 8. Het was een
zware dag voor de speelsters, vooral
de windkracht tussen 7 en 8 maakte
het lastig. Bij deze windsnelheden lijkt
het soms of de ballen op de greens
bewegen en de referee werden vaak
erbij geroepen. Putjes van 1 meter
waren al een uitdaging. Op de radio
werd gesproken over een ”4 club
wind”.
De beslissing moest op zondag vallen
en met de kennis uit het verleden wis-
ten we dat de Amerikanen sterker zijn
in de singles, wat eigenlijk ook logisch

is, want de beste Amerikaanse speel-
ster Lexi Thompson is nummer 3 van
de wereld en de beste Europese
speelster Carlota Ciganda is nummer
13 van de wereld.
Het werd een superspannende dag,
waarbij het heel lang leek dat Amerika
zou winnen. Met nog 3 partijen in de
baan was de stand 11 ½ - 13 ½ voor
Amerika. Alle partijen moesten gewon-
nen worden terwijl Amerika aan één
gelijk spel voldoende had om de Cup
te behouden. Het onmogelijke gebeur-
de Anna Nordqvist en Bronte Law
wonnen hun partijen, toen kwam het
aan op de veteraan Suzann Pettersen,
een put van 3 meter voor de winst en
de Cup.
Wat rest is een groot feest, de stand
werd 14 ½ - 13 ½ voor Europa.
Anne van Dam verloor haar partij op
de achttiende hole, wat ook een mooie
prestatie was. Als je op YouTube zoekt
naar Solheim 2019 kun je ook nog mee
genieten van een aantal mooie mo-
menten.
Marleen en ik kijken alweer uit naar
2023 als de wedstrijd waarschijnlijk in
Malaga wordt gespeeld.
 
Bart Debets

Op 24 augustus was er weer een
Hickory gezelligheidswedstrijd natuur-
lijk op initiatief van Davey.
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interview geert jan verstraaten, een terugblik
 
U kent het wel tijdens de zomer: dan
is de één op vakantie, dan is de ander
weg en zo kwam het dat het interview
met Geert-Jan lastminute plaats vond.
Dit klinkt als niets bijzonders, maar
onderschat uw eindredacteur niet. Ik
werd compleet gestalkt door Eugène.
Van achter auto’s en struiken sprong
hij opeens tevoorschijn. Barbara, je
denkt nog wel aan het interview? Bar-
bara, heb je al een afspraak met Geert-
Jan?
De redactie stuurt elkaar onderling
mails, waarbij die van hem steevast
werden afgesloten met: ‘En verder
wachten we nog op het interview van
Barbara.’

Maar goed, afspraak gemaakt, ruim op
tijd, precies één dag voor de deadline
van Eugène. En daar zitten we, op zijn
kantoor, buiten regen, binnen koffie.
 
Hoe gaat het met jou? 
Prima, het was wel afkicken na 16 juni.
Ik ben sindsdien trouwens nauwelijks 
op de golf geweest. En verder ken je
het wel: opeens een zee van tijd over,
maar die is ook net zo snel weer ge-
vuld. Dit bevalt prima, maar toen beviel
het ook. Ik heb het altijd met erg veel
plezier gedaan.
Wat ga je straks doen?
Meer golfen, leuke dingen doen, wer-
ken en meer bij mijn gezin zijn.
Wanneer sloeg jij je eerste bal?
Dat moet in 1991 zijn geweest. Ik deed
aan tennis, voetbal, maar golf leek me
ook hartstikke leuk. Ik ben toen samen
met een vriend uit Wageningen op les
gegaan.
Huh? Wageningen? Dat is praktisch!!
Tja, het was zelfs zo, dat we in Bidding-

huizen zijn gaan lessen. Edda Huzid
of zoiets, heette die baan.
Jeetje, dan heb je er wel wat voor
over gehad zeg. 
Ach, het was erg leuk. Dan zag ik die
vriend ook weer meteen. Ik heb daar
mijn GVB gehaald en ben  toen in
Geijsteren op de wachtlijst gaan staan.
Ze konden (of wilden) niet zeggen hoe
lang het ongeveer zou duren, dus toen
heb ik een certificaat gekocht op de
Peelse Golf, al was die nog niet eens
klaar. Gezien mijn leeftijd was ik al heel
snel aan de beurt op Geijsteren, dus
had ik mijn certificaat maar gauw weer
terug verkocht.
Ik moet bekennen dat ik wel een mooi-
weer-speler ben. En al helemaal geen
wedstrijdspeler, maar de wedstrijden
die ik echt moest spelen als voorzitter
heb ik braaf en met veel plezier ge-
daan.
Ja, dat klopt. En jij speelde dan toch
altijd wel goed, volgens mij. Hoewel,
was er niet ook een keer iets mis
gegaan bij de Presidents-putter?? 
Ja, dat klopt inderdaad. Toen hadden
ze mijn bruto scores aan de vlaggen
gehangen in plaats van de netto sco-
res. Dat gaf wel een leuke uitslag!
Wat vind je zo leuk aan golf?
Je bent lekker buiten. Het is sportief
uitdagend, ik houd niet van wedstrij-
den, maar ik wil mezelf wel steeds
verbeteren. Verder maak ik erg leuke
reisjes en je bent altijd in een mooi stuk

natuur.
Ja, dat klopt. De mooiste plekjes op
de wereld, daar liggen de golfbanen.
Geijsteren dus! Ja, haha. Maar wat
was jouw mooiste rondje golf?
Jeetje, mijn mooiste rondje, daar vraag
je wat…… Nou, het is niet één speci-
fiek rondje, maar ik vind Groot-Brittan-
nië toch wel het Mekka van de golf.
Ierland, Schotland, Wales. Het kan
daar ook echt spoken, ruig, spelen
tegen de elementen, die all English
clubhuizen. Ja, dat is het Oer-golf.
En hoe was jouw ‘carrière’ als
bestuurder?
In 2012 werd ik bestuurslid golfzaken.
Om de een of andere reden komt die
post altijd het eerste vrij. In 2015 werd
ik gevraagd Henk de Jong op te volgen
als voorzitter. Die functie heb ik vier
jaar vervuld. Eigenlijk is vier jaar te
kort, als je niet van tevoren al in het
bestuur hebt gezeten. Je bent anders
eerst een jaar aan het rondkijken, af-
tasten; dan kan je maar twee jaar iets
doen, want het vierde jaar ben je al-
weer aan het overdragen. Eigenlijk is
het wel een flinke klus, vooral als je
ernaast nog werkt. En dan is daar
natuurlijk als belangrijkste factor het
thuisfront. Ik wil echt niet die man zijn
die alleen maar op zondag het vlees
snijdt. Nee hoor, daarvoor zijn Charlot-
te en mijn jongens me veel te dierbaar.
Ik moest mijn gezin wel altijd zorgvul-
dig bewaken, maar ze stonden er ook
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interview geert jan verstraaten, een terugblik

volledig achter. Ze golfen allemaal
regelmatig.
Waarom ging je in het bestuur?
Ik wilde graag iets doen. Vind dat je als
lid van een vereniging ook je bijdrage
moet leveren. We hebben als vereni-
ging veel vrijwilligers nodig. Er wordt
heel veel werk verzet door de commis-
sies, marshalls en gastvrouwen. Maar
we moeten ons afvragen of het reëel
is, dat het bestuur ook uit vrijwilligers
bestaat. We hebben het over een be-
drijf met een miljoen omzet. Vijftien
mensen verdienen de boterham bij
ons. Tegelijkertijd wil niemand meer in
het bestuur, het zijn er straks nog maar
vier. Dat is zo jammer. Op een gege-
ven moment zullen we toch naar een
professionele baanmanager moeten
en die kost geld. Maar denk dan niet
alleen aan wat het kost, maar wat
brengt het op? Het personeel heeft een
aanspreekpunt nodig, moet ook bege-
leid en gecontroleerd worden.
Dit moeten we ons ter harte nemen,
Geert-Jan. Wat was dan het moei-
lijkst om te doen? Ik kwam uit de tijd
dat we een wachtlijst hadden. En op-
eens was dat anders. Er kwamen
commerciële banen, jonge mensen
(en dat was al onder de 60 jaar) wilden
geen lid meer worden van een vereni-
ging. Ze wilden enkel 5 à 10 keer per
jaar spelen. Het ANWB-lidmaatschap
ontstond. Er kwamen om ons heen
veel nieuwe banen bij: De Golfhorst,
de Stippelberg, het Woold, Someren,
Blijenbeek, Overloon. En wij waren
een ledenclub met een beperkte mo-
gelijkheid voor gasten om te spelen.
We wilden niet zoveel greenfee spe-
lers. Maar er moest een omslag
komen, wat was dat lastig. Het is ons
toen toch gelukt om het ledenaantal
acceptabel te houden. Door leeftijd of
om gezondheidsredenen vallen er al-
tijd wat mensen af, maar we hadden
ook steeds aanwas. We zitten nu op
ca. 700 leden en kunnen dit ook be-
houden. We hebben het toen als be-
stuur wel scherp gespeeld door na het
faillissement van de golfhorst de le-
denlijst te kopen en die mensen aan te
schrijven. Het was ‘on the edge’, maar
heeft ons toen toch maar mooi ruim 75
leden opgeleverd! Dat waren inder-
daad heftige tijden. Nu ik eraan terug-
denk komt het allemaal weer boven.

Jullie hebben toen veel kritiek over
je heen gekregen, maar ondertus-
sen wel de boel gered. Wat was dan
het leukste om te doen? 
Goh, er was zoveel leuk. Wat eigenlijk
een ramp was, maar heel goed is op-
gelost, was de omslag van de baan de
afgelopen tijden. Dat we ondanks de
droogte nu toch weer een prachtige
baan hebben, door het fantastische
werk van het baanpersoneel. De Nati-
onale Matchplay, met als kers op de
taart, dat Geijsteren nu The Home of
the Matchplay gaat worden. Te begin-
nen volgend jaar. Het uitgeven van
obligaties aankomende december.
Fantastisch toch, dat we de financiën
voor het clubhuis gewoon met onze
eigen leden kunnen oplossen. En na-
tuurlijk de transitie van de Horeca en
de aanpassingen van het clubhuis.
Geweldig om te zien (en te proeven)

hoe Iris en Koen dit allemaal hebben
opgepakt.
Nee hoor, ik heb het allemaal met
buitengewoon veel plezier gedaan.
Het was ook goed te doen, maar eerlijk
gezegd ben ik nu ook wel weer blij dat
het klaar is.
Wow, ik zie je ogen stralen….. Bij-
zonder hoor, kan je met voldoening
op terug kijken. Tot slot: wat wil je
de lezers mee geven?
Een vereniging kan niet draaien zon-
der vrijwilligers. De noodzaak is heel
groot, maar het aantal vrijwilligers
loopt terug. Met name voor het be-
stuur. Vier man is echt te weinig. Heb
je nog tijd, meld je dan bij Guido. En
het hoeft ook niet meteen voor het
bestuur te zijn, je kunt ook denken aan
een functie als tussenpersoon. Je kunt
dan een soort rechterhand zijn van een
bestuurslid, je valt onder diens verant-
woordelijkheid. Ga eens na wat je goed
kan en leuk vindt. Alle hulp is welkom.
Waarvan akte. Maar dat was als oud
voorzitter, wat wil je als Geert-Jan
de lezers mee geven? 
Geniet van het mooie spel. Het is zo
leuk en daar draait het toch om.
Bedankt voor het interview Geert-
Jan.
En jij bedankt dat we precies 3 minuten
voor tijd klaar zijn. Haal ik mooi mijn
volgende afspraak.
 
Barbara Reuwer.
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voor de jeugd

Competitie jeugdteam               
 
Dit jaar heeft een jeugdteam van
Geijsteren meegedaan aan de NGF--
competitie 18 holes. Ons team werd
ingedeeld in de eerste klasse en mocht
spelen tegen / op Bleijenbeek, Stippel-
berg, Hoenshuis en Haverleij. Het sa-
menstellen van het team voor de diver-
se wedstrijden was een hele puzzel.
Examens, (vroege) vakanties en bles-
sures maakten het uitdagend om elke
week een team op te kunnen stellen.
Gelukkig heeft Geijsteren voldoende
(jonge) jeugdspelers, die graag een
keer aan de competitie wilden proe-
ven. Uiteindelijk is het de planner ge-
lukt om elke wedstrijd een enthousiast
team op te stellen. Daarnaast was het
de jeugdcommissie gelukt om een
sponsor voor de jeugd te vinden. Met
dank aan AMC facilitaire dienstverle-
ning werd het jeugdteam (en alle an-
dere jeugdspelers) in nieuwe zwarte
polo’s gehesen. Oftewel: enthousias-
me en nieuwe outfit: check in the box!
 
Op 2 juni waren wij meteen gastheer
en hebben de standaard qua ont-
vangst en verzorging gezet. Natuurlijk
geheel verzorgd door OffCourse! Ter-
wijl onze jeugdspelers als spotter fun-
geerden en aansluitend zelf de baan
ingingen voor een eigen georganiseer-
de jeugdwedstrijd, werden er mooie
duels gespeeld. Enthousiast en eager
om te spelen vertrok het team twee
weken later richting de Haverleij. On-
danks het goede spel bleek Bleijen-
beek een maatje te groot. De eerste
wedstrijd werd dan ook verloren. Maar
er was nog geen bal in het water, want
een week later was Bleijenbeek de

gastheer en speelde ons team tegen
Stippelberg. Op de mooie, maar lange
baan van Bleijenbeek bleek ook Stip-
pelberg te sterk. Met twee goede wed-
strijden, maar helaas tweemaal een
nederlaag vertrok het team een week
later zuidwaarts om op Hoenshuis de
clubs tegen de Haverleij op te nemen.
Dit bleek een erg spannende wedstrijd
te zijn. Het bleef lang spannend, maar
nadat de laatste flight binnen was ge-
komen, bleek de Haverleij toch met de
overwinning aan de haal te gaan. Te-
leurgesteld, maar met opgeheven
hoofd reed het team terug naar Geijs-
teren.
 
7 juli, de dag van de laatste wed-
strijd…. Het team had extra getraind,
zich mentaal uitstekend voorbereid en
de clubs schoongemaakt om de eerste
overwinning van deze competitie bin-

nen te slepen. Op Stippelberg tegen
Hoenshuis moest het dan eindelijk
gebeuren!
En hoe…!?!?!? Hoenshuis werd met
16-0 aan de kant gezet! De eerste
overwinning was binnen……
 
Helaas kregen wij deze punten cadeau
en konden er niet voor strijden op de
golfbaan. Vanwege Pinksteren duurde
de competitie een week langer en het
laatste competitieweekend viel pre-
cies in de vakantie van regio zuid.
Hoenshuis kon geen team op de been
brengen en meldde zich af. Zo werd
de laatste wedstrijd wel gewonnen,
maar niet op de manier waarop ieder-
een gehoopt had.
 
Al met al was de competitie 2019 weer
een grote leerschool, waarbij op mooie
banen is gespeeld, de sfeer tussen de
teams uitstekend was en het voor-
beeld van Iris en Koen qua verzorging
op alle banen navolging kreeg. Dit jaar
zat het vaak tegen, vielen de putts net
niet, maar hebben enkele jeugdspe-
lers aan de competitie mogen ruiken.
Dit geeft hoop voor de komende jaren.
 
Het jeugdteam 2019 bestond uit: Ma-
thijs, Benjamin, Gijs, Jasper, Evelien
L., Matthijs, Dirk, Thomas en Sterre.
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voor de jeugd

Ouder Kind Wedstrijd
 
1 september 2019 heeft het jaarlijkse
Ouder-Kind wedstrijd voor de Jeugd
weer plaatsgevonden. Met 8 enthousi-
aste flights op hole 1 t/m 8 en werd
door 17 teams de wedstrijd greenso-
me-stableford gespeeld. Om 9:00
klonk de hoorn en begon de wedstrijd.
17 jeugdigen vanaf 6 jaar sloegen af
met hun ouder, opa, oma of leen-ou-
der. Michiel Clevers begeleide de
wedstrijdleiding over de baan om het
mooie spel te begeleiden en teams
stuk voor stuk vast te leggen. Het
tempo zat er bij alle flights goed in wat
ook direct een goede weergave was
van het spel. Iedereen speelde een
stabiele ronde op een goed voorberei-
de baan.

Na inlevering van de kaarten zagen we
dan ook direct dat de scores eensge-
zind waren en dat er maar enkele uit-
blinkers voor de eerste plaats gingen.
De wedstrijd is gewonnen door Wouter
Verstraaten en Charlotte Verstraaten--
Coenen. Zij ontvingen de wisselbeker
en de roem voor de beste ronde van
de dag.
Tot slot van deze dag werden alle

jeugdspelers op de foto gezet met de
nieuwe jeugdkleding welke kosteloos
beschikbaar is gesteld door de spon-
sor AMC Groep.
We kunnen terugkijken op een ge-
slaagde wedstrijd en zien uit naar het
vervolg in 2020.
 
Met vriendelijke groet,
Roel Clevers
 

Bijzonder de spiegeling bij windstil weer op 20-09-2019, foto gemaakt door Piet van der Burgt.
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het nieuwe interieur
Clubhuis.
 
“Barbara, heb je dinsdagavond even
tijd? We willen de clubhuisplannen
eens tegen het licht houden. We willen
feedback van een aantal mensen.”
Prima, leuk, ben benieuwd.
 
Even een stuk historie: zes jaar gele-
den werd besloten dat er ‘iets moest’
met het clubhuis. Na verschillende
vriesperiodes door budgettaire proble-
men, werden dit jaar uiteindelijk 3
kandidaten verzocht een ontwerp te
maken met bijbehorend kostenplaatje.
Thomassen Interieur kwam als over-
tuigende winnaar uit de bus.
En jawel, op die dinsdagavond werden
we ontvangen door Luc Thomassen.
Maaike, Raf en nog een dozijn mensen
gaven tevens acte de préséance. Er
was een mooi ‘Moodbord’ zoals dat
heet, een heel boekwerk impressies
en echte stoelen om te proberen.
Er waren in het begin best wel wat op-
en aanmerkingen, maar goed, smaken
verschillen natuurlijk, krijg iedereen
maar eens tevreden!
De grote lijn werd na verloop duidelijk.
Luc heeft gekozen voor heel degelijke
stoelen, die net zoals degenen die we
nu hebben zo’n 20 jaar mee gaan.
Tussendoor kan je de ‘mood’ verande-
ren door andere kleuren kussentjes,
vazen, planten en verzin maar wat. Als
de basis neutraal is kan dat.

Er is ook veel aandacht besteed aan
de akoestiek. Vloer, muren en geluid-
dempende schilderijen (jawel, die be-
staan) moeten hiervoor zorgen.
Een heerlijke stamtafel vult de hoek
van de wedstrijdleiding. Eindelijk afge-
lopen met de nekpijn van het omhoog-
kijken na de inschrijving.

De bar van Iris en Koen krijgt meer
functie. Hij wordt breder, zodat je er
ook gezellig aan kunt hangen of zelfs
eten. Fijn voor de één- en tweelingen,
want dit is toch veel leuker dan aan een
tafel je maaltijd verorberen. Bovendien
wordt de bar ook echt heel mooi. De
onderkant wordt streperig, met verlich-

Deze dames hier links wilden de KLM
open zien, maar lagen heerlijk te zon-
nen. Echte golfliefhebbers!

ting. Ik begrijp dat U nu een beetje zit
te fronsen, maar wacht maar af, het
wordt prachtig.
Nu we het over wachten hebben, dat
was de verrassing van de avond: met
kerstmis moet het al klaar zijn!
Bovendien kan er een nieuw woord in
de Van Dale: plofbank. Inderdaad een
bank om heerlijk neer te ploffen na 18
holes afzien. Uiteraard onder het genot
van een biertje met bitterballen!
 
Ik kan niet wachten tot het kerstmis is,
met warme chocomelk op de plofbank.
Mag ook van Iris.
Barbara Reuwer.

24



uitholen en opnieuw beginnen

Op zondag 6 oktober worden op golf-
club Hoenshuis de Limburgse golf-
kampioenschappen (LGK) gehouden.
Ook Geijsteren zal deelnemen. Als u
dit leest, is de uitslag waarschijnlijk al
bekend. Hoenshuis gaf een speciaal
LGK magazine uit, waarin we bijgaand
artikel lazen. Te mooi om niet te publi-
ceren.
 
Golf en Huwelijk: Uitho(ui)len en
opnieuw beginnen
Iedere golfer is er mee vertrouwd, dat
mislukkingen en teleurstellingen in het
spel veel vaker voorkomen dan de
beleving van succes, het gevoel van
voldoening en de gelukkige minuten
en momenten, waarin zij zich manifes-
teren. Toch blijft hij zijn hobby trouw en
probeert het telkens weer opnieuw.
Onwillekeurig (of juist niet) dringt de
gedachte zich op om te onderzoeken
welke overeenkomsten er zijn met de
instelling van het huwelijk.
 
Het historisch en sociaal-maatschap-
pelijke succes van het huwelijk is door
de natuur niet absoluut gegeven.  De
binding met de partner, bij voorkeur tot
het levenseinde, komt voornamelijk
voor bij eenden en zwanen. Bij hogere
gewervelde dieren is zij zeldzamer, bij
hen heerst het haremprincipe. De
grijsharigen hebben vaak de mooiste
jongen.
 
Niettemin is het huwelijk in bijna alle
culturen een van de meest succesvol-
le instellingen van het sociale leven.
Haar succes heeft drie redenen:
De eerste is het vermijden van onge-
breidelde ontwikkeling van zinnelijk-
heid. Na vele huwelijksjaren doet zich
dit doorgaans met succes voor.
De tweede reden ligt in de natuurlijke
drang om lieve kinderen op te voeden,
waarvoor het echtpaar vele offers
brengt. Als zelfs de filosofie, ook en
vooral de praktische, tot op de dag van
vandaag geen antwoord kan geven
aan de zin van het bestaan, dan dra-
gen kinderen er toe bij dit probleem te
verdringen. De kinderen danken op
hun beurt hun ouders door hun opdrin-
gerige aandacht met snotneuzerigheid
tot de juiste proportie terug te brengen.
De derde succesfactor van het huwe-
lijk ligt daarin besloten, dat aan het geld
van de man, dat hij tijdens zijn leven

bij elkaar schraapt, een consumptieve
zin wordt gegeven. Hier beschikken
veel getrouwde vrouwen over een
aangeboren gave, die overeenkomt
met een wonder van de natuur. Het
gaat hier over een a priori, dat wil
zeggen voorafgaand aan alle ervaring
van in de vrouwen ingebedde kennis.
Immanuel Kant heeft het alleen daar-
om niet beschreven, omdat hij nooit
getrouwd was. Net zoals de trekvogel
instinctief zijn weg naar het Zuiden
vindt, zo vindt de vrouw de toegang tot
de creditkaart en de bankrekening. De
man zal daar geen probleem mee
hebben, want al het geld, dat de vrouw
besteedt aan kleding, is niet onderwor-
pen aan de erfenisbelasting.

 
Al voor het begin van het huwelijk is de
parallel met de aanschaf van het lid-
maatschap van een golfclub zichtbaar.
De meesten denken er lang over na en
waar zij zich bij een club of vereniging
gaan aansluiten of, of ze niet liever als
greenfeeer op verschillende banen
willen blijven spelen. Als de stap een-
maal is gezet, gaat het bij golf in het
algemeen in opwaartse richting, wat in
het huwelijk niet altijd lukt. Voorhuwe-
lijkse stoei- of snoezepoezen onder-
gaan vaak al gauw na de onderteke-
ning van het contract een metamorfo-
se tot barse meesteressen, die bij de
man de vraag doen opkomen of hij niet
liever bij zijn moeder was gebleven.
Maar ook bij de mannen metamorfo-
seert zo menig empathische Romeo
tot sigaren rokende en wijn cq bierdrin-
kende snurker voor wie voetbal be-
langrijker is dan de gevoelige verzor-
ging van de vrouwenziel.

Ook op de golfbaan vermindert bij de
heavy user van de eerste jaren in de
loop van de tijd het enthousiasme. De
greenkeeper kan de fairways en
greens nog zo mooi maken, het clublid
komt niet. De delicate banden tussen
echtgenoten worden door het golfspel
niet zelden hard op de proef gesteld.
Zelfs als de man nog steeds speelt in
de handicapklasse 36-54 en zijn vrouw
handicap 20 heeft, kan hij het niet laten
haar te “adviseren”: “Je moet de heu-
pen meer draaien, de schouder was te
vroeg….”. Vrouwen accepteren dit om
voor de man onbekende redenen ge-
duldig, zelfs als het hen uit het spel
brengt. Wat als de vrouw haar man bij
de echtelijke plichten op een vergelijk-
bare manier zou instrueren? “Houd je
hoofd naar beneden, je linkerarm ste-
viger, je grip is verkeerd, de duim moet
verder naar binnen!”. Dan ging de man
daarmee ook de mist in.
 
Bij golf worden overtredingen van de
regels ongeacht het geslacht bestraft.
In het huwelijk komt het er op aan of
de man of de vrouw de zonde heeft
begaan. De door God gewenste orde
voorziet er in, dat de man meer is
toegestaan dan de vrouw. De memorie
van toelichting (vanuit mannelijk per-
spectief) is eenvoudig: Het was altijd
al zo.

 
De oorzaak van de door golf ontstane
vermoeidheidsverschijnselen ligt voor
de hand. Men kent elke plek van en op
de baan, hij biedt geen nieuwe uitda-
gingen meer, het spel functioneert vrij
mechanisch, de prachtige slagen van
weleer zijn verdwenen. Bij de echtelij-
ke vermoeidheid is het similair, maar
hier staat de schuldvraag op de voor-
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Winterlessen 2019-2020
                                  Ook dit najaar kunt u zich aanmelden voor de wintergroepslessen.
                                              Het aanbod is 6 lessen van 50 minuten voor €75,-
                                                 in groepjes van 4 tot maximaal 6 personen.
                                Aanmelden kan bij Davey, bij voorkeur via davey@vanmulkengolf.com
                                                      Davey verzorgt verder de planning.
                                         Als u liever zelf met enkele mensen een groepje vormt,
                                                           mag dat natuurlijk ook.
                                 Tijdens de winterlessen zullen alle basistechnieken de revue passeren
                                        maar is er ook ruimte  voor eigen inbreng en specifieke vragen.
 

uithuilen en opnieuw beginnen
grond. De schuldige is ook gemakkelijk
te vinden: het is altijd de ander. Bij golf
is dat niet zo eenvoudig te bepalen.
Omdat men hier zelf als oorzaak afvalt,
komen daarvoor in aanmerking: de
golfpro, het secretariaat, de voorzitter
of de economie.
 
Niet in alle aspecten van het dagelijks
leven kunnen golf- en huwelijksregels
met elkaar vergeleken worden. Zo zijn
regels van de golfetiquette inzake be-
leefdheid bij menig huwelijksleven
onbekend. Ook boetes voor onnodige

vertraging van het spel zijn er niet in
het huwelijk. En een klassiek kwartet
verschilt in alle opzichten sterk met een
triootje. Bij een crisis zeggen leden hun
lidmaatschap op en echtparen laten
zich scheiden. In het laatste geval
wordt vaak niet gezien, wat er daarna
komt. Je verliest geld, de mensen
praten en vrienden worden in twee
kampen verdeeld.
Ga je naar een andere club, dan is na
enige tijd alles weer als voorheen. Een
wissel zou echter alleen interessant
zijn als er objectieve voordelen aan

zouden zijn verbonden, bv. trechter-
vormige greens. Goed beschouwd
vindt men deze voordelen noch bij een
nieuwe partner noch bij een nieuwe
club. De vriend van de wijsheid accep-
teert de wereld zoals die is. Hij weet,
dat zijn eigen swing op zich mooi is,
ook als de golfpro die maar niks vindt.
En als hij niets in de loterij wint, is hij
toch zijn eigen grote winnaar, want hij
heeft uiteindelijk van zichzelf gewon-
nen.
 

variabel

Golf-bridge 2019
Ook dit jaar werden we weer uitgeno-
digd om zowel onze spieren als wel
onze grijze cellen te testen op het
prachtige landgoed van Geijsteren. En
maar wat graag dat we hier gehoor aan
gaven. Enige vrees voor onweer en
regen temperde aanvankelijk de voor-
pret, maar het bleke ideale omstandig-
heden op een piekfijne baan. Voor ons
dus geen probleem om een flink aantal
parren te scoren. We hadden ook nog
eens een schitterende flight met twee
dames uit Beek en Donk, die het ook

allemaal wel konden waarderen.
Doordat de groep s’avonds met brid-
gen niet al te groot, was bleef de tem-
peratuur in het clubhuis aangenaam
en vervolgens af en toe een mazzeltje;
aldus een onverwacht resultaat. Zo-
maar de derde plaats ondanks een niet
goed ingevulde scorekaart.
Rest ons veel dank uit te spreken voor
de uitstekende organisatie. Slechts
een minpuntje moet vermeld worden.
Onze flightgenoten waren speciaal
naar Limburg gekomen voor de vlaai,
want dat stond tenslotte op de aankon-
diging. Maar ja de organisatoren
waren geen Limburgers en hopelijk
doen ze het toch volgend jaar nog eens
over.
Rieky Cremers en Wima Smits

Handicartwedstrijd
Op 16 juli werd de jaarlijkse handicart-
wedstrijd (greensome) gespeeld,
waarvan de opbrengst ten goede komt
aan de stichting Handicart. Consul bij

onze club is Frank Laudy, die ook de
prijzen uitdeelde. Winnaars waren
Annemie de Jongh en Jan Hermans
met 42 stablefordpunten.
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mededelingen secretariaat

Spiegeling van de fontein foto gemaakt door Lambert Joosten

Lid worden van het Herenconvent
 
Het herenconvent organiseert nagenoeg iedere vrijdag een wedstrijd. Een
groot deel hiervan zijn qualifying, maar ook gezelligheidswedstrijden met
wissellenden wedstrijdvormen. Het lidmaatschap staat open voor alle heren
leden van de G&CC “Geijsteren” mits in bezit van EGA handicap. Bent u
geïnteresseerd of wilt u een keer sfeer proeven, neem dan contact op met
Henk van der Schaft. Tel: 0624415205 of per email: hvanderschaft@ziggo.nl

Nieuwe leden
De groene Geijsteren loper ligt altijd
strak gemaaid paraat om nieuwe leden
te verwelkomen.
Van harte welkom aan:
Chrit Lenssen (terug van weggeweest)
Benjamin van der Meulen (jeugdlid)
Henk Schaminee (businessclublid)
En maar liefst 35 proefleden! nemen
een snuffelstage op onze golfclub. We
hopen dat ze zich welkom voelen en
ook in 2020 Geijsteren als hun home-
course en golfbasis willen houden.

Wiljan Laarakkers – Elly van Mil – Gard
Moors – Lydia Jeuken – Carin Fait –
Christ Windhouwer - Louis Vloet –
Luuk van Bergen – Angel Legarda –
Harry van Dijk – Giedo van Pelt – John
Bots - John Suppers – Monique Wil-
lems – Irma Graat – Tiny Graat – Hans
Liesker – Olga van Os –    Mark Vloet
- Frank Vloet – Fred Althof – Olaf
Schaeffers – Susanne van Zoelen –
Andreas van Zoelen – Stefan Mar-
tens – Twan Fransman – Thomas
Martens – Henk de Ruijter – Hendrik
Francken - Rian Laarakkers – Frank
Stasse – Sandra Janssen – Géon
Reijnen – Bob Jilesen – Appie Weijs -
Jan Slangen
Aangevuld met 2 golfers die een proef-
lidmaatschap tot en met 31 december
hebben gewonnen tijdens Boxmeers
Open & Matchplay Business Dag;
Géranne Gimbrère en Frank van
Maaswaal
Welkom!!
 
Overleden
Op 13 augustus is mevrouw Marlies
van Dijk overleden. We wensen haar
man Dré, hun kinderen, kleinkinderen,
familie en (golf)vrienden veel sterkte
met dit verlies
 
Hulp van vrijwilligers
Jong & Ambitieus? Sportief en door de
wol geverfd? Jong van geest maar
ouder op de kalender? Sekse en leef-
tijd zijn bij golfen niet van belang! Zo-
lang je deel uitmaakt van onze golfclub
kunnen we altijd nieuwe aanwas ge-
bruiken om de club van ontelbare vrij-
willigers draaiende te houden.
Meld je aan bij het secretariaat en we
komen beslist tot een mooie invulling
van een paar vrije uurtjes.

 
Verloren/gevonden
In de hal bij de kleedkamers staat een
mand met gevonden voorwerpen.

Eerlijke vinders deponeren het in de
mand, de rechtmatige eigenaar mag
het weer meenemen.
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Indien onbestelbaar retour: Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren
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