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Van de Voorzitter
Van de voorzitter
 
Het einde van het jaar 2019 nadert met rasse schreden als ik dit aan het schrijven ben. Voor mij zelf kan ik zeggen dat
het een mooi en bewogen jaar is geweest.
 
Laat ik starten met een terugblik en een woord van dank. In de voorgaande bestuursjaren is hard gewerkt aan de reali-
satie van de herinrichting van ons clubhuis (dat was intussen toch ook echt wel nodig). Met de steun van ruim twintig
leden die een obligatie hebben afgenomen, is het nu dan zover. We zijn aan het verbouwen! Als eerste derhalve een
woord van dank aan de obligatiehouders, zonder uw steun was de herinrichting niet mogelijk geweest. Als bestuur, en
ik denk zelfs als gehele vereniging, waarderen wij de bijdrage zeer.
 
Daarna de baan. Na het jaar 2018 met hitte, schade en veel zorgen kunnen we in 2019 terugblikken op een magnifique
status van de baan. Als ik nu in december kijk naar fairways en greens, zie ik een baan die sterker is geworden en die,
zo denk ik, volgend jaar nog weer mooier zal zijn. Een compliment voor het team van greenkeepers die dit hebben weten
te realiseren.

 
Vervolgens onze gastvrijheid. Ons ontvangstcomité (secretariaat en caddiemaster) alsmede de vrijwilligers (marshalls
en gastvrouwen) hebben er aan bijgedragen dat onze greenfee-omzet is gestegen. De hoge waardering voor onze
gastvrijheid vindt vervolgens een vertaling in de hoge rating op leadingcourses. Het is top dat genoemd team met de
greenkeepers ons hoge service- en baanniveau op peil weet te houden.
 
Afsluitend de vrijwilligers. In de eerste plaats de vrijwilligers die na (vaak jarenlange) inzet hebben besloten het stokje
aan collega-leden over te dragen. In de najaars-ALV kwam mijn dank niet goed genoeg uit de verf zo heb ik voor mij zelf
ervaren, vandaar dat ik hier nogmaals mijn oprechte dank uitspreek voor uw inzet. Aan alle vrijwilligers hier vervolgens
een woord van dank voor de inzet voor Golf- en Countryclub Geijsteren. Ik heb het reeds eerder gezegd, maar blijf het
herhalen. Vele handen maken licht werk. 
 
Een eenvoudig op te pakken vraag uit de najaars-ALV ging over het spreekuur van de voorzitter. Vele zaterdagen ben
ik op de baan geweest om met u in contact te treden over onderwerpen die u raakten, die u toegelicht wilde hebben of
waarover u met mij van gedachten wilde wisselen. Ik heb alle gesprekken als waardevol ervaren en handhaaf de
spreekuren daarom. Om u een beetje mee te nemen in de onderwerpen die de revue zijn gepasseerd, stip ik niet limi-
tatief wat zaken aan. Er is gesproken over PR en marketing, over golf-ontwikkelingen rondom ons heen, over trainings-
mogelijkheden, over het (verre) verleden en het ontstaan van de baan en over de herinrichting. Kortom, interessante
items, ik kreeg goede feedback en heb leuke kennismakingen ervaren.
 
Als ik naar 2019 kijk, stip ik ook een punt van kritiek vanuit mijn zijde aan. Met verbazing (en ook wel met wat teleurstel-
ling) heb ik en met mij mijn mede-bestuursgenoten meerder malen geconstateerd dat wij (of onze vrijwilligers; en dat is
iets wat wij eigenlijk helemaal niet willen) als “rijdende rechter” mogen optreden. Hiervoor sta ik echter liever niet opge-
steld. In mijn beleving kom ik naar onze mooie baan om op een ontspannen of competitieve wijze een ronde golf te
spelen. Onderdeel van dit spel zijn voor mij de regels. Ik ben er nog maar eens in gedoken en ik trof (artikel 1.2) het
volgende aan:
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Van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen, “The Spirit of the Game” door:
Integer te handelen - bijvoorbeeld door de regels te volgen, alle straffen toe te passen en in alle opzichten eerlijk te zijn
tijdens het spel.
Rekening te houden met anderen - bijvoorbeeld door vlot door te spelen, de veiligheid van anderen in acht te nemen en
een andere speler niet af te leiden bij het spel.
Goed voor de baan te zorgen - bijvoorbeeld door plaggen terug te leggen, bunkers aan te harken, pitchmarks te repa-
reren en geen onnodige schade aan de baan te veroorzaken.
Het acteren als letterlijke scherpschutter, het met een strak gespeeld 4-ijzer aanmanen van een flight voor u, het geen
doorgang verlenen aan een sneller flight of het verbaal zeer duidelijk uitleggen dat in spelers-optiek een ander de baan
moet (!) verlaten, past niet bij deze regel. Ik spreek de oprechte hoop uit dat we in 2020 allen de door de R&A gedefini-
eerde (etiquette-)regels in ere houden of weer in ere herstellen als we die onverhoopt even vergeten zijn. En mocht u
er echt niet uit kunnen komen als volwassen golfers, bel dan de caddiemaster en laat deze een directe oplossing ter
plaatse creëren. Als bestuur hopen wij in 2020 gevrijwaard te blijven van dossiers met voornoemde zaken die alleen
maar negatieve energie vragen.
 
Zo, na deze terugblik een vooruitblik. Het jaar 2020 wordt zo denk en hoop ik een mooi jaar voor onze baan. Enkele
kleine ingrepen en winteronderhoud zullen de baan in topconditie houden en brengen. Met het vernieuwde clubhuis dat
u tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst kunt komen bewonderen hoop ik dat wij als leden kunnen blijven genieten van de
gastvrije horeca in een mooie ambiance. Voor of na een ronde golf is het namelijk lekker om ook het inwendige van de
mens even aandacht te geven. Daarnaast hoop ik dat de vernieuwing bijdraagt aan greenfee-omzet die gelijk of zelfs
hoger zal worden dan het jaar 2019.
 
Het Nationaal Open Matchplay (NOM) gaat in 2020 een nieuwe fase in. Na jaren met alleen PGA-deelname wordt de
NOM 2020 een happening van PGA en NGF. We worden “the home of matchplay”.
 
Een laatste punt voor 2020 is de toegankelijkheid van de baan. Als bestuur proberen we in 2020 met de betrokken
commissies en de caddiemaster nadrukkelijk(er) te kijken naar de openstelling van de baan in verhouding tot het houden
van wedstrijden. Met name in het weekend zijn er in 2019 wel eens belemmeringen geweest die tot mogelijk te lange
sluitingen van de baan hebben geleid. Met betere bewaking van starttijden, de wijze van starten, en communicatie (baan
dicht en baan open die nadrukkelijker geactualiseerd gaat worden naar de omstandigheden van het moment) gaan we
in 2020 een betere doorstroming en bespeelbaarheid trachten te realiseren. Heeft u ideeën of feedback, schroom dan
niet om deze met het bestuur te delen.
 
Zo, na dit lang epistel rest mij de afsluiting. Voor mij was het golfjaar 2019 mooi. Ik heb heerlijk gespeeld op onze mooie
baan, heb ik in voorjaar, zomer en herfst in een viertal andere landen banen bezocht en ik zal in de laatste week van
december nog een tweetal banen in de zon bezoeken. Ik wens alle leden namens mijn bestuursteam, het professionele
en vrijwilligersteam van Golf- en Countryclub Geijsteren en namens mijzelf een goed en gezond 2020!
 
Fore!
 
Ruud Janssen
Namens het bestuur van Golf- en Countryclub Geijsteren

Van de Voorzitter
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Van de Redactie
Voor u de najaarseditie van de Blauwe
steen.
Bij de redactie van de Blauwe steen is
een verandering gaande. Na vele jaren
actief te zijn geweest hebben twee
redactie leden besloten te stoppen aan
het einde van 2019. Jip heeft vanaf
2008 vele uurtjes vrije tijd besteed aan
de Blauwe Steen. Ze heeft talrijke
bedrijven en instanties bezocht om
advertenties 'los te peuteren', zodat we
ons clubblad konden financieren. Maar
natuurlijk was ze ook altijd actief als
fotografe en heeft vele leuke stukjes
geschreven. Eugene heeft misschien
nog wel meer uren opgeofferd om ie-
dere keer weer het blad samen te
stellen en te zorgen dat alle punten en
komma’s op de juiste plaats staan. En
ik kan u verzekeren dat is heel veel
werk! Ik heb inmiddels een keer de
ervaring. Alle respect Eugene! Verder-
op in de Blauwe steen een interview
met Jip en Eugene.

De Maandbeker is weer ten einde. Op
5 oktober was de laatste uit een serie
van acht, totaal deden dit jaar 80 deel-
nemers mee. Eigenlijk wel weinig als
je bedenkt dat we rond de 560 leden
hebben. Soms waren maar 15 deelne-
mers aanwezig per wedstrijd. Hoe zou
dat nou komen? Harry komt verderop
in de blauwe Steen hierop terug in zijn
stukje over de maandbeker.

We hebben, in overleg met het be-
stuur, als redactie besloten de Blauwe
Steen sowieso in 2020 weer te gaan
maken. Afhankelijk van de adverten-
ties gaan we volgend jaar kijken of het
allemaal nog kan, want het blad mag
geen verlies post voor de club worden.
Met een beetje hulp van de penning-
meester redden we het nu nog net! Dus
als u een advertentie in het blad wilt
plaatsen? Laat het ons weten.

De verbouwing van ons clubhuis is
inmiddels voltooid, althans dat was de
bedoeling toen ik dit schreef. Ik ben erg
benieuwd hoe het gaat worden, de
design foto’s zien er super uit. Ik ben
ervan overtuigd dat Iris & Koen een
prachtige nieuwe werkplek krijgen en
dat ze daar iets moois van gaan
maken.

We zijn op zoek naar nieuwe redactie
leden, leuk werk! Het kost je wat vrije
tijd, maar als we dit  met meer mensen
doen, valt het allemaal wel mee. Du-
s…. Vind je het leuk om een steentje
bij de te dragen en schrijf je graag wat
verslagen of stukjes over het leven op
de G&CC Geijsteren, laat het ons
weten.

De herfst ALV heeft op 18 november
plaatsgevonden, helaas was de op-
komst nogal matig. Maaike de Vocht
heeft het bestuur verlaten, daarvoor
komt Bart Debets in de plaats en gaat
de post Golfzaken voor zijn rekening
nemen. Bart heel veel succes, maar
vooral ook veel plezier met het be-
stuurswerk.

Een flinke toename van het aantal
greenfee spelers zijn gunstig voor de
financiën, dat hebben we nodig! Maar
toch... we moeten wel wat meer con-
tributie gaan betalen. Maar ja.... wie
heeft dat niet over voor onze mooie
baan. Overigens komt er misschien
wel een waterbassin op de oefendrie-
hoek. Niet om het oefenen wat lastiger
te maken, maar dit om wat meer wa-
tervoorraad te hebben in de warme
zomermaanden. Moeten we dat zien

als waterhindernis, of.....

Hole 10 wordt wat breder. Ik hoor al de
verlichtende zuchten, want ja, hij is
best smal als je niet altijd even recht
slaat. Verder zullen nog flink wat
(slechte/dode) bomen moeten worden
verwijderd, maar daar komen nieuwe
voor in de plaats. Raf legt het uit ver-
derop in deze versie van de Blauwe
Steen.

Het einde van 2019 is nabij, het golfs-
eizoen is voorbij. Het was weer een
mooi golfjaar met vele hoogtepunten,
maar helaas ook dieptepunten. Tien
leden zijn ons ontvallen, dat is best
veel.
In deze uitgave de laatste verslagen
van de diverse wedstrijden in het na-
jaar. Tegelijker tijd start de Winter
Foursome, dus we gaan zeker niet in
een diepe winterslaap! Rond de kerst-
boom is het ook zeker tijd om vooruit
te kijken… wat gaan we volgend jaar
doen, wat is onze golf ambitie? Com-
petitie, wedstrijden, lessen, gewoon
voor jezelf af en toe een rondje lopen,
of met je vaste groepje. Overigens over
een rondje lopen... weet u wat de reden
is waarom de standaard golfbaan 18
holes is.... De Schotten dronken vroe-
ger na ieder hole een slokje wiskey uit
een flacon, na 18 holes was die flacon
leeg, dus een goede reden om na 18
holes te stoppen! Tja zou dat echt de
reden zijn.... wie weet?

Wij als redactie van de Blauwe steen
wensen iedereen hele mooie kerstda-
gen en een gezond, sportief en voor-
spoedig 2020
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WECO
Nieuws met betrekking tot  het Weco programma 2020.
 
Jaarlijks worden er door de Weco ca. 20 wedstrijden en 5 competities georganiseerd. Tot 2015 zagen we de deelneming
aan deze wedstrijden groeien. Daarna is de deelneming jaarlijks 10 % gaan dalen. Zowel in de recreatieve –als compe-
titieve wedstrijden is deze terugloop te zien.
De onderliggende factoren zoals wij die nu inschatten zijn vooral  de vergrijzing, de hoeveelheid wedstrijden binnen de
club ( Weco, Herenconvent, Damescommissie) en de concentratie van de wedstrijden in de tweede helft van de week.
Voor de Weco alle reden om zich eens te bezinnen op de behoeften en voorkeuren van onze leden. Hiertoe zullen wij
in 2020 een enquête uit gaan zetten om hiervan een goed beeld te krijgen en datgene te organiseren, waar voldoende
belangstelling voor bestaat.
 
Tenslotte enkele andere punten met betrekking tot de programmering 2020:
►De Jaarbeker stableford 9 holes wordt ook in 2020 voortgezet met de ambitie het aantal deelnemers te laten stijgen.
De speeldagen gaan naar de dinsdagavond.
►Bij de zomeravondcompetitie kunnen naast aanmelding van de teams, leden zich ook individueel aanmelden. Wij
zorgen ervoor, dat uit deze deelnemers een team met captain wordt gevormd. Dit is een leuke competitie en niet alle
leden zijn in staat gebleken een volledig team te vormen.
►Met de technische commissie zullen we kijken, hoe we de deelname aan de verschillende wedstrijden voor de club-
kampioenschappen en competities kunnen gaan promoten. Met 11 NGF teams en 2- I-golf teams zou meer mogelijk
moeten zijn. En natuurlijk willen we als club  ook competitief aan onze ontwikkeling blijven werken!
►Voor de Weco wedstrijden zullen de maandbeker wedstrijden alleen  vanaf hole 1 starten. Dat betekent, dat spelers
buiten de wedstrijd in de baan voor deze wedstrijd kunnen starten. Met deze invulling kunnen wellicht clubspelers en
greenfee spelers beter aan hun trekken komen. De score wordt aangepast naar the best of four.  
►Bij wedstrijden waar sprake is van een A en B categorie, zal een meer passende begrenzing van 0-18,4 en 18,5 en
hoger worden aangehouden. Deze verdeling sluit aan op de NGF categorieën 1 tot en met 6.  
Tot slot danken wij onze greenkeepers en baancommissaris voor de geslaagde inzet om de baan in goede conditie te
houden met deze warme en droge zomer. Koen, Iris en medewerkers bedankt voor het elan en de energie, waarmee
jullie de horeca hebben verzorgd. Laat 2020 weer een mooi verenigingsjaar worden met een vernieuwd clubhuis, tevre-
den clubleden en gasten !
 
Namens de wedstrijdcommissie 
Harry Geurts, voorzitter.
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Binnen de maandbekercompetitie 2019 werden 8 wedstrijden gespeeld van
maart tot en met oktober, verdeeld over stableford heren en dames en strokeplay
heren en dames.
In totaal hebben 80 leden aan deze competitie deelgenomen. Het ging om the
best of five in iedere categorie, 27 deelnemers speelden 5 of meer wedstrijden.
Deze cijfers waren in het verleden nogal wat hoger. Ontegenzeggelijk zal de
vergrijzing daarmee te maken hebben. Het totale wedstrijdaanbod van dames-
commissie, herenconvent en wedstrijdcommissie en het gegeven, dat deze
wedstrijden zich allemaal afspelen in de tweede helft van de week, zal daar
ongetwijfeld ook een rol in spelen.
Bij de stableford dames is Anneke Poels de winnares met afstand en 166 sta-
blefordpunten. Paul Geurts was bij de stableford heren de winnaar. In zijn speech
schreef hij deze prestatie mede toe aan zijn nieuwe driver en de koersvastheid
van zijn putter uit 1920. Hij eindigde ook met 166 punten.
Bij de dames strokeplay is Miriam Smeets, die zowel bruto als netto met de
laagste score eindigde, de winnares. Miriam eindigde op netto 362 slagen.
Chapeau met dit mooie resultaat !
Bij de heren strokeplay was het tot de laatste ronde een spannende strijd. Al
vroeg in het jaar voerde Theo Houba de ranglijst aan, maar de runner ups
kwamen steeds dichterbij en tot de laatste hole was het spannend wie de
eindwinnaar zou worden in deze categorie. Theo bleef eindwinnaar en Martien
Giebels bleef uiteindelijk op drie slagen afstand. Theo speelde netto 377,
Martien Giebels had de laagste bruto score met 436 slagen. Voor Martien was
dit de laatste competitie. Na 33 jaar gaat hij onze club verlaten. Martien bedankt
voor je betrokkenheid en sportieve inbreng in de afgelopen jaren !
Anders dan andere jaren was de laatste maandbeker een shotgunwedstrijd met
aansluitend de prijsuitreiking en een gezellig samenzijn. De muzikale omlijsting
van Piet Poels en de vocale inbreng van John van Nisselrooij zorgden voor de
vrolijke noot en de blijvers sloten af met een polonaise door het clubhuis. Piet,
John bedankt !
 
Overzicht eindklassementen:
 
Stableford heren                              Stableford dames.
1. Paul Geurts                                 1. Anneke Poels
2. Lambert Joosten                          2. Annelies Willems
3. Cees van Tartwijk                        3. Thea Joosten
 
Strokeplay heren.                             Strokeplay dames.
1. Theo Houba                                 1. Miriam Smeets
2. Martien Giebels                            2. Leontine Buytendijk
3. Harry  Geurts                               3. Olga Ploegmakers
 
Theo Houba gaf in zijn speech aan, dat hij hoopt, dat in 2020 meer deelnemers
aan deze mooie competitie meedoen. Bij deze woorden wil ik mij graag aan-
sluiten.
 
Namens de wedstrijdleiding,
Harry Geurts.

Maandbeker Competitie 2019
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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

Openingstijden: 

 

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

  

za.: 9.00 - 12.00 uur

> Renovatie en onderhoud

> Hellende daken

>

> Zink- en koperwerk

>

> Boeiboordbekledingen

> DakservcccciCcqqcce

> Dakwinkel

cCDakkapellen en dakvensters>

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

Heikampweg 1, 5862 AR Geijsteren

0478-532574 bouwbedrijf@eijssen.nl

Kasteel Bleijenbeek

Kasteel Geijsteren

Muizentand Brugbogen

Vlechtwerk en console

Kapel aan de Monendijk
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Herenconvent
MAAS EN PEEL TROFEE
Evenals vorig jaar speelden we om de
Maas en Peel met zes teams. De ca.
120 leden van het Herenconvent zijn
zodanig verdeeld, dat ieder team qua
handicap van gelijke sterkte is. De
team captains waren dit jaar Frans
Osther, Jaq. Arts, Geert Willems, Jos
Manders, Pieter Gerrits en Wim van
Osch. Bij de eerste 2 wedstrijden ging
het om de beste 5 scores van ieder
team, deze 5 beste scores werden
getotaliseerd tot 30 scores, waarbij
nummer één 30 punten krijgt en num-
mer dertig 1 punt.
Er werden twee voorwedstrijden ge-
speeld: een Eclectic en een vossen-
jacht. De drie hoogst geklasseerde
teams na twee wedstrijden strijden in
de grote finale om de beker en de drie
laagst geklasseerde teams spelen een
troost finale. De wedstrijdvorm in de
beide finales is Amerikaantje.
Vrijdag 20 september werd de eerste
wedstrijd gespeeld, spelvorm Eclectic.
De opkomst was goed. Na veel reken-
werk was de score als volgt: 1. team
Osther met 112 punten, 2. team Gerrits
88, 3. team Arts 87, 4. team Manders
84, 5e team Willems 51 en laatste werd
team van Osch 43.
Een week later werd de Vossenjacht
gespeeld. De vos was die speler die
vorig jaar de meeste punten voor het
winnende team bijeen had gesprok-
keld en dat was team captain Dolf
Matulessy. De vos met marker Peter
Price was tegen 08.00 van start ge-
gaan. De vos speelde een goede
ronde met veel goede holes, waar we
een harde dobber aan hadden en en-
kele holes die de meeste spelers met
een plus konden beëindigen.
Na correctie van diverse kaarten kon
de eindscore worden opgemaakt. Het
team met de meeste punten was team
Arts met 104, gedeeld tweede werden
team Osther en team Willems met 97,
4e werd team van Osch 71, 5e team
Manders 58 en 6e werd team Gerrits
met 38
Na 2 voorrondes was de stand als
volgt:  1. team Osther 209 puntenr, 2.
team Arts 191 punten en 3. team Wil-
lems met 148 punten, deze drie teams
speelden derhalve een week later de
grote finale. De troost finale werd ge-
speeld door de nummers 4, 5 en 6
respectievelijk team Manders, team

Gerrits en team van Osch.
Vrijdag 4 oktober was de finale. De
wedstrijdvorm was Amerikaantje. De
punten verdiend in de voorrondes
vervielen. Per flight waren er 45 wed-
strijdpunten te verdelen, 25 voor de
winnaar, 15 voor nummer 2 en 5 voor
nummer 3.
Tijdens de finale was het slecht weer,
veel regen, de handycars werden van
de baan gehaald. Toch waren er nog
48 deelnemers. Echter het aantal
deelnemers per team varieerde Er
waren teams met 3 deelnemers en een
team met 12. Hierdoor telde voor de
uitslag zowel in de Grande finale als in
de troostfinale maar drie flights voor de
einduitslag. Dit had ook een goede
kant gelet op het slechte weer konden
de flights die niet meetelden voor de
einduitslag zonder schroom stoppen
en dat hebben er dan ook verschillen-
de gedaan.
Uiteindelijk werd de finale gewonnen
door team Arts met 65 punten, 2. team
Osther met 55 punten en 3.team Wil-
lems met 15 punten. De troost finale
werd gewonnen door team Manders
met 65 punten gevolgd door team
Gerrits en team van Osch beide met
35 punten.

 
ALV
Vrijdag 1 november vond de ALV van
het Herenconvent plaats. Na de wed-
strijd in de morgen volgde er een uit-
gebreid lunchbuffet, daarna hielden
we onze jaarlijkse ALV.
Paul leidde de vergadering als van-
ouds en ging soepel door de agenda
heen.
In ons jubileum jaar (40 jaar Convent)
zijn we begonnen met jubilarissen in
het zonnetje te zetten. Dit zijn leden
die 20 jaar of langer lid zijn van het
Herenconvent. Dit jaar waren er echter
geen.

De contributie werd met 10 euro ver-
hoogd naar 70 euro, waardoor de
penningmeester als een tevreden man
naar huis ging.

Traditie getrouw werden de jaarprijzen
tijdens de ALV door Gerard Holle-
mans, onze wedstrijdcoördinator uit-
gedeeld. Voor de Golfer van het jaar
telden er 9 wedstrijden en voor de
Super birdie en Ringerscore telden er
14 wedstrijden.
Golfer 2019 1e categorie (exact han-
dicap 0.0 – 23.7).
1. Hein Fick met 169 punten, gedeeld
2. Geert Willems, Max Huig en Jan
Hermans met 167 punten.

Golfer 2019 2e categorie (exact han-
dicap 23.8 – 36.0)
1. Paul Geurts met 174 punten; hij zal
volgend jaar in de eerste categorie
acteren. 2. Cor Bierens met 167 en 3.
Piet Renders met 166 punten.
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Herenconvent

Super Birdie
Geert Willems en Bertus van Mook
eindigden gelijk met ieder 5 birdies.
Goede raad was duur, tellen de birdies
op een par 3 zwaarder dan op een par
5, ik weet het niet. Een raad van wijze
mannen heeft daarom gekeken naar
de strook index. Een birdie gemaakt
op de hole met stroke index 1 kreeg 18
punten en een birdie gemaakt op de
hole met stroke index 18 kreeg 1 punt.
Uiteindelijk had Geert Willems de
meeste punten en won derhalve de
Super Birdie 2019.

Ringerscore
Alweer voor de vierde keer organiseer-
den wij een Ringerscore. Er werd ge-
speeld in twee categorieën, een bruto
en een netto categorie. Wel zo leuk
want in de bruto categorie komen over
het algemeen de lage handicappers
boven drijven terwijl er in de netto ca-
tegorie vooral door de hogere handi-
cappers om de eerste prijs word ge-
streden.
Uiteindelijk was de uitslag als volgt:
Bruto: 1, evenals alle drie de voorgaan-
de edities, Geert Willems met 41 pun-
ten, 2.Bertus van Mook met 39 punten
en 3. Jos Manders met 38 punten.
Netto: 1. Henk Cuppen met 58 punten,
2. Gerrit Tax met 57 punten en 3. Sraar
Beterams met 56 punten.

Kennismaken
Herenconvent

Het Herenconvent nodigt niet-leden
uit om eens kennis te komen maken.
Bent u als heer lid van de G&CC “-
Geijsteren” en in het bezit van een
EGA handicap, dan kunt u vanaf
vrijdag 27 december 2019 tot en met
28 februari 2020 geheel vrijblijvend
en zonder kosten ter kennismaking
inschrijven voor onze wekelijkse
wedstrijd op vrijdag.
U kunt tot woensdag 14.00 uur
voorafgaand aan de vrijdagwed-
strijd inschrijven via de website.
Mocht de inschrijving niet lukken bel
dan 0624415205 en ik zorg er voor
dat u ingeschreven wordt.
 
Henk van der Schaft

Alle winnaars en runners up nogmaals
gefeliciteerd.
 
Henk van der Schaft
Secretaris/penningmeester van het
Herenconvent

Wegens Verbouwing Gesloten
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Echteparen Wedstrijd 2019
Zondag 20 oktober 2019
 
Als je kunt spreken van een goede regenachtige dag dan was dit er zo een.
Geen wind, geen zon, niet koud, continue neerslag van miezerig tot stevige bui.
Na maanden droogte weten we waar we een regenpak voor in de tas hebben
zitten. Echte paren zijn gewend hun schouders eronder te zetten als het lastig
wordt!
De spelvorm Chapman Greensome Stableford betekent dat beiden afslaan:
vervolgens elkaars bal spelen en dan met een bal verder spelen. Kansen voor
een mooie score. Dat viel nog niet zo mee; door al die nattigheid kreeg de bal
geen rol, geen meter kado dus.
De wedstrijdleiding en Iris hadden met de spelers te doen. Zij kwamen ons in
de baan verwarmen met een beker hete chocolademelk.
Met een magere score van 33 stablefordpunten op zak zaten we in het clubhuis
te wachten op de namen van de prijswinnaars. Tot onze grote verbazing bleken
de 33 punten genoeg te zijn voor de overwinning! Met een verschil van 5 punten
met de 2de prijswinnaars. Voor ons de eerste keer een vermelding op de trofee
de Blauwe Steen. Na naar schatting 15 keer deelgenomen te hebben vinden
we dat geweldig leuk.  Er hing een hele leuke sfeer onder de deelnemers, ie-
dereen had een voldaan gevoel ondanks/dankzij de regen. Velen bleven eten,
genietend van het samenzijn.
Tweede prijs behaalden Loredana Brutera en Ben Driessen (28), de derde ging
naar Jip en Bernard Kappers (27).
 
Martien en Ineke Giebels

Bridge Cursus

Beste leden,
 
BRIDGE is een prachtige aanvulling op het nobele Golfspel en het stelt je ook
nog in staat om mee te doen aan de GOLFBRIDGE wedstrijden
Op onze club wordt 6 x in de wintermaanden een wedstrijd gespeeld van 13
holes golf en 18 spellenbridge met daartussen een uitstekend lunchbuffet.
Recent heeft een aantal leden aangegeven dat ze daarvoor wel veel belang-
stelling hebben maar dan eerst hun basis bridge-niveau willen verbeteren.
Daarom willen we langs deze weg inventariseren hoeveel interesse er is om te
zien of er in het clubhuis een (opfrissings-)bridge cursus voor beginners kan
worden georganiseerd.
Jan Dams heeft de laatste 3 jaar met veel succes al verschillende Bridge-cur-
sussen op de Golfclub gegeven en bij voldoende deelname is hij daar ook nu
weer toe bereid.
Wij verzoeken Iedereen die geïnteresseerd is dit te melden per email aan:
h.vankonijnenburg@home.nl.
Overigens is er in de maand juli ook nog een Open Golfbridge wedstrijd over
18 holes en 24 spellen. Voor velen een ideale gelegenheid om dit eens te
spelen met een partner van een andere golfclub.
 
Met sportieve groet
Commissie Golfbridge
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Dames Commissie  
H.C.Herfst - Mix wedstrijd
 
Deze wedstrijd die op 17 oktober 2019
gespeeld werd is gesitueerd in de
overgang van de herfst naar de winter.
Met enig geluk moet het weer meewer-
ken en dat was gelukkig het geval. Het
is een MIX-wedstrijd die door de da-
mesdag jaarlijks georganiseerd wordt.
De werving van de deelnemers uit
dames- en heren-kringen is altijd weer
een hele uitdaging. Natuurlijk spelen
daarbij onze website en wervende e--
mailberichten een belangrijke rol. Dit
werd goed aangevuld door persoonlij-
ke 'acties' die gericht waren op 'heren--
clubjes' met geringe 'mix-interesses'.
En dat heeft gewerkt!
Dames worden idealiter gemixt met
heren. Dat lukte niet helemaal want er
deden 14 heren en 22 dames mee.
Daarmee konden in de gekozen spel-
vorm Chapman Greensome Stable-
ford 18 teams geformeerd worden.
Deze spelvorm is altijd een test voor
de hechtheid, loyaliteit en spelplezier
van het team.
Riny van Sundert - een echte senior--
wedstrijdleider met gezag - wist na de
wedstrijd op heldere toon de uitslag te
presenteren. Veel deelnemers hadden
al het gevoel, dat er niet echt hoog
gescoord zou worden. Sterker nog:
boven de 30 punten eindigen was al
een hele tour.
Wie zijn er als beste geëindigd:
1e plaats Riny van Sundert met Ruud
Hoogenboom (34 punten). 2e plaats

Sinterklaasdamesdag.
 
Nog nooit in mijn 35-jarige golfloop-
baan (leuk woord trouwens!) ben ik zo
hartelijk met onze flight verwelkomd in
het clubhuis als op de sinterklaaswed-
strijd van de damesdag.
Vanwege het stof, dat op 5 december
ongetwijfeld rondwaart in de schoor-
steen op het Spekt, vierden wij 28
november ons zwartepietenfeest!
Welgemoed vertrokken we gewapend
met regenkleding en paraplu naar hole
5 en speelden onze greensome. On-
derweg door twee zingende pieten
getrakteerd op warme chocola met
rum en een grote speculaasvrijer van
Iris en Koen. Het regende en goot en
we waren nat, maar supersportief en

Leo Verhaegh met Rieky Cremers (34
punten). 3e plaats Dolf Matulessy en
Marijke Kitzen (31 punten).
 
Ruud Hoogeboom
 

gezellig, keken we op hole 13 of we
niet naar binnengefloten werden. Nee,
hoor, och nog 4 holes en dan naar
binnen.
Op het moment dat we op het parkeer-
terrein aankwamen ging de toeter, de
baan werd gesloten. Oké, wij waren
binnen. Maar..... we waren de enigen,
die alle 13 holes gespeeld hadden. Het
hele dameskoor zat al aan de wijn en
zong ons uit volle borst het sinterklaas-
welkomslied toe.
Mieneke Mijnheere en Mia van der
Heijden hadden iets beter gespeeld
dan wij en mochten de prijs ontvangen!
Dat Wilke Teunissen en ik de tweede
waren werd niet gememoreerd!
Maar het warme muzikale welkom
vergeten we nooit meer!
Damescommissie, dank je wel voor
weer een gezellige damesdag, en
graag tot de volgende keer.
 
Leonie Lokin
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Dames Commissie

Vossenjachtwedstrijd damesdag
3 oktober (Duitse dag) speelden we de
wedstrijd vossenjacht en Jokie de Vos
was onze vos.
Ze had een erg goede score neergezet
en wij gingen vol goede moed probe-
ren haar te verslaan.
Als je in een flight speelt, waarbij de
ene speler alles recht slaat (Leonie) en
de andere speler super ver slaat (Car-
la) dan ga je vanzelf ook beter spelen.
Dat geluk had ik dus en ik kwam met
een mooie score binnen.
Ik kreeg een leuke prijs: bedankt daco!
En volgend jaar valt mij de eer toe de
vos te zijn, best eng, maar  tegen die
tijd zie ik wel hoe ik dat varkentje zal
gaan wassen.
 
Hanneke

Damesdag: Laatste Zomerdag 31-10-2019
 
Op 31 oktober sloot De Damesdag de zomerwedstrijden af.
We speelden een gezelligheidswedstrijd op deze dag. De spelvorm was Foursome Stableford. Deze teamwedstrijd werd
gewonnen door Marianne Melis en Dinie Sommerdijk. Onder het genot van een glaasje en een heerlijk hapje sloten we
de zomercompetitie af.
We speelden 12 Q wedstrijden in 3 categorieën. De 5 beste scores telden mee. (Best of five)
 
Marie-José Scheerder is kampioen 2019 bij de 9 holes wedstrijden
Annemie de Jong is kampioen 2019  bij de 2e categorie wedstrijden ( hcp vanaf 22.4 tot 54)
Riny van Sundert is kampioen 2019 bij de 1e categorie wedstrijden (hcp 0 t/m 22.4)
 
De Birdie Queen 2019 is niet uitgereikt, omdat 11 dames 1 birdie in de Q wedstrijden speelden en we geen 11 kroontjes
voorradig hadden.
Op 7 november is de wintercompetitie gestart. We spelen 13 wedstrijden en deze wintercompetitie sluiten we af  op 19
maart. De 5 beste scores gaan tellen. Na elke wedstrijd volgt de prijsuitreiking voor de 3 beste spelers van die dag. Dit
geldt voor de 9 en 18 holes wedstrijden.
Eén keer in de maand spelen we een gezelligheidswedstrijd.
Op de eerste donderdag van de maand is er een drankje van de Damesdag en soms bij speciale wedstrijden een hapje.
 
Iedere dame (hcp 0 t/m 54) is van harte welkom bij de Damesdag.
De contributie is slechts € 50,-
Zie voor nog meer informatie op onze golfclubgeijsteren.nl site: klik op Commissies en klik daarna op Damesdagcom-
missie.

Vossenjacht (2) 
Op een prachtige herfstdag in okober.
Mochten wij proberen om de Vos te
verslaan. Met mijn flightgenote Trudel
en Adele begonnen we vol goede

moed aan de wedstrijd. Maar we kwa-
men er al snel achter dat, dat niet zo
makkelijk was. We hadden prachtige
slagen, maar te weinig. Het prachtige
groene gras werkte ook niet mee. Het
was erg nat. Bijna bij iedere hole een
teleurstelling. De vos was weer beter.
Het was een hele goeie vos, die ge-
weldig speelde. Wij kwamen niet moe

en niet voldaan van de baan. Na veel
telwerk van Esther, was ik toch nog
nummer 1. Met dank aan de vos Jokie
en de marker Marianne. Jullie moesten
wel heel vroeg starten.
Dames van de Daco bedankt voor het
organiseren.
 
Nel Frederix
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De Baancommissaris
De Baan
 
Allereerst willen wij u melden, en velen zullen hem al ontmoet hebben, dat het greenkeeperteam per 1 oktober weer op
sterkte is met de komst van Tom Evertz. Tom heeft als greenkeeper ervaring opgedaan op de Golfhorst en heeft diver-
se jaren bij een hovenier gewerkt. Wij wensen hem veel succes en vooral ook werkplezier, Welkom Tom.
Wat de baan betreft kunnen we tevreden terug kijken op een goed seizoen. We hebben gelukkig kunnen laten zien dat
er veel geleerd is van de droogte in 2018 waardoor we in 2019 grote schade als gevolg van het “mooie” weer hebben
weten te voorkomen. De nieuwe kleine zelfrijdende sproeier heeft er mede voor gezorgd dat de fairways veel groener
bleven en het gras is blijven groeien.
In oktober hebben we kunnen constateren dat een schimmeluitbraak altijd op de loer ligt en dat we hier dus continue
alert op moeten zijn. Gelukkig hadden we dit snel onder controle. Deze schimmel aanvallen komen voor zodra de greens
vochtig zijn in combinatie met een relatief hoge nachttemperatuur. Het is dus van het grootste belang dat de greens goed
op kunnen drogen. Het groot-onderhoud dat we in november op de greens hebben uitgevoerd is hier dan ook voor bedoeld.
We hebben de ondergrond tot ± 40 cm “los” gemaakt en de ontstane gaten opgevuld met zand zodat het water uit de
toplaag snel wordt afgevoerd.
Naast het bovengenoemde onderhoud zullen we ook doorgaan met meer creëren van licht en lucht op en rond de greens.
Dit kunnen we alleen bevorderen door het verwijderen van bomen en onderbegroeiing in de buurt van de greens.
De komende periode zullen we volgens het plan van de baanarchitect Michiel van der Vaart hole 10 aanpakken. Hier
zullen diverse bomen gerooid worden om de hole te verbreden. Tevens zullen er bomen gerooid worden die de twee
droge zomers niet overleefd hebben. Naast bovengenoemde winterwerkzaamheden zullen we, indien de tijd het toelaat,
nog enkele bunkers gaan renoveren.
Er is dus weer genoeg werk aan de winkel, dit zal af en toe gepaard gaan met overlast voor u als golfer maar zoals altijd
proberen we dit tot een minimum te beperken.
Namens de baancommissie en de greenkeepers wensen wij u fijne feestdagen en een goed winterseizoen. Hopelijk zit
het weer mee en kunt u toch nog volop genieten van onze mooie golfbaan.
 
Raf Dittrich
baancommissaris

Jaarbeker 9 holes

Try out wedstrijdcompetitie Jaarbe-
ker 9 holes 2019.
 
Voor het eerst is dit jaar door de Weco
een competitie van vier 9 holes wed-
strijden gespeeld. Als doelgroepen
zien we vooral de leden, die op het eind
van de dag een korte wedstrijd willen
spelen. De starttijden en indeling van
de wedstrijden zijn zodanig, dat voor
zonsondergang iedereen binnen is.
Afwisselend worden vanaf hole 1 en
hole 10 deze qualifiying wedstrijden
gespeeld. De deelnemende leden, in
totaal 21, waren bij de evaluatie en-
thousiast en willen graag volgend jaar
mee meedoen. Uiteraard doen we dat
graag en we streven ernaar het aantal
deelnemende leden verder te vergro-
ten, tezamen met het deelnemingsper-
centage. De winnaars 2019 in de twee
categorieën waren Harry Geurts res-
pectievelijk Henk van der Schaft. Run-
ner up waren Anneke Poels en Piet
Poel. De laatste wedstrijd op  2 oktober
hebben we afgesloten met de prijsuit-

reiking, evaluatie en een gezellige
nazit met een hapje en drankje. Deel-
nemers bedankt voor de sportiviteit,
gezelligheid en doe jullie best om meer

leden aan deze competitie in 2020 te
laten deelnemen.
 
Namens de Weco, Harry Geurts.         
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Van en Voor de Jeugd

Herfstwedstrijd
 
Als de wintertijd ingaat, loopt het golfseizoen langzaam ten einde. De herfst
kleurt de baan en dus is het tijd voor de herfstwedstrijd voor onze jong(st)e ta-
lenten. Op zondag 27 oktober gingen onze talenten nog een keer de strijd aan
met de PAR van de baan, elkaar, maar vooral zichzelf. De weersverwachtingen
waren voor deze zondag niet al te best, de paraplus stonden al in de houder en
de regenpetten werden opgezet. De regenwolken waren zo onder de indruk van
deze voorbereidingen dat zij spontaan vergaten de regendruppels los te laten.
Geheel droog liepen onze talenten de eerste negen holes. Zelfs de allerjongste
hielden het vol en sloegen mooie ballen, aangemoedigd door de begeleidende
ouders. Bij de grotere talenten ging het spel van briljant naar minder briljant,
werden bomen en takken geraakt en werd er genoeg gelachen. Een talent wist
de focus negen holes vast te houden en sloeg erg constant. Dit leverde dan ook
21 Stableford punten op en de winst in deze wedstrijd. Met solide spel en mooie
slagen won Thomas deze wedstrijd. De tweede plaats was voor Benjamin en
de echte strijd van de dag was voor plaats drie. Met een gelijk aantal punten
eindigden Sterre, Jasper en Gijs op een gedeelde derde plaats. Aangezien Gijs
de laagste handicap heeft, eindigde hij (officieel) als derde. Hij sloeg op hole 3
ook nog eens de longest drive, wat hem nog een prijs opleverde.
Bij de dames leek Sterre de longest drive te gaan winnen, maar haar bal ging
wel ver, maar miste de fairway. Hierdoor ging deze strijd tussen Romijn en
Claire. Beide dames sloegen hun bal op de fairway, waarbij die van Claire uit-
eindelijk het verst was.
Na een droge, gezellige en goede ronde werd de wedstrijd in het clubhuis af-
gesloten. Hier hadden Iris en Koen voor drinken met een plak cake of een
brownie gezorgd.
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Van en Voor de Jeugd
Lichtjeswedstrijd 2019
 
Op 1 november was het weer zover! De avond waarna de jeugd al een heel jaar uit naar uitkijkt! Op deze avond is het
aantal stableford punten, de longest drive of neary niet belangrijk. Op deze avond gaat het om gezelligheid, plezier
hebben, angsten overwinnen, lichtgevende balletjes naar lichtgevende staafjes slaan oftewel de traditionele
lichtjeswedstrijd!
Ook dit jaar had Davey met hulp van Mathijs en Evelien een paar holes verlicht. De jeugd verzamelde om 1730 uur in
het clubhuis waar Iris en Koen frietjes en snacks klaar hadden staan. Terwijl de balletjes voorzien werden van nieuwe
lichtstaafjes, smikkelden de jeugdspelers van de vette hap. Na een korte uitleg van Davey vertrokken de jeugdspelers
in vier flights naar hole 1 en 10. Nog niet helemaal gewend aan het donker werden de eerste ballen geslagen. Gelukkig
gaven de balletjes licht, want de eerste ballen vlogen alle kanten op. Nadat de flight de beste balpositie uitgekozen
hadden en de ballen uit de bosjes gevist waren, sloegen alle jeugdspelers de tweede bal. Langzaam wenden de ogen
aan het donker en vlogen de ballen steeds rechter en verder. Terwijl de jeugdspelers giechelden en lol hadden, waren
er begeleiden de ouders die het best spannend vonden en zelfs de golfkarretjes als houvast (en bescherming?) nodig
hadden.
Na 6 holes kwamen alle jeugdspelers en begeleidende ouders weer veilig terug in het clubhuis en werd deze gezellige
avond afgesloten met een welverdiend drankje. Lichtjeswedstrijd 2019 was weer geslaagd en de jeugdspelers kunnen
niet wachten op de 2020 editie…..

Surprise.... Surprise....
Enkele jeugdleden hebben voor Davey
een surprise gemaakt. Davey had
namelijk gezegd nog nooit iets met
surprises te hebben gedaan..... dat
was natuurlijk 'kaasje' voor de jeugd,
want ze vonden het 'zielig voor Davey'.
Zij hebben voor hem een leuke surpri-
se gemaakt, een orgineel 'Davey in
Hickory style' T-shirt!
Aan de foto's te zien, was hij erg blij
met zijn 'eerste surprise'.
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Tennisbaan Geijsteren

Het Verenigingsgevoel van Ruud Janssen.
 
Nu ben ik eens een keer ruim op tijd bij de ALV. Kom ik aan op de parkeerplaats, blijkt deze toch al vol. Wat jammer
toch dat we zo slordig parkeren. Schots en scheef, kilometers van elkaar. Met wat parkeer-discipline past er makkelijk
1 auto per rij bij.
Maar nog steeds een kwartier te vroeg, bleken bijna alle stoelen al bezet, nu snap ik dat men overhaast zijn auto
neersmijt. Het is rennen voor een plek, wat zal Ruud trots zijn!
Ik paste nog gezellig tussen twee heren in en het bestuur zorgde voor een prima vergadering. Helaas was Antoinette
ziek, dus de jaarrekening werd door Ruud zeer professioneel toegelicht. (Dit verbaast ons niet, want het is natuurlijk zijn
professie!) Guido had ook een dubbele rol: secretaris en secretaresse. Rachel zat jammer genoeg thuis in het water,
wat als de Niagara van haar trap afstortte.
De vaste punten werden afgewerkt, Maaike uitgezwaaid, Bart benoemd en onze Jip en Eugène kregen niet eens een
bloemetje voor 12 jaar bloed, zweet, inkt en nu dus tranen. Maar u komt dit nog wel tegen in deze Blauwe Steen, dit zal
niet onopgemerkt blijven!
Naast de financiën en de herinrichting kreeg de deelname aan wedstrijden de nodige aandacht. De deelname loopt zo
terug en dat zou ten koste gaan van het verenigingsgevoel. Deze terugloop heeft verschillende oorzaken. Leden die
werken willen in het weekend graag zelf een balletje slaan en niet bijna een dag kwijt zijn met een wedstrijd. Leden
worden steeds ouder en dat zou ook de lust tot wedstrijden doen vergaan. Deelnemers aan de damesdag en het heren-
convent spelen elke week al een wedstrijd. Oh, oh, hoe moest dat nou met ons verenigingsgevoel….!
Totdat Wim het verlossende woord had: “Hoezo hangt het Verenigingsgevoel nou af van wedstrijddeelname? Het is ook
heerlijk om met je vrienden (red: en vriendinnen, Wim!) een rondje te lopen en daarna te evalueren op de 19de hole.
Dat is net zo goed verenigingsgevoel, want dat doe je graag hier.” Waarvan acte.
De vergadering eindigde met mijn vergeefse oproep tot mede-redactieleden en daarna gingen we het verenigingsgevoel
maar in de praktijk brengen. Zoals u aan Riny, Frans, Harry en Harry ziet lukte dit prima.
Ruud keek toe vanaf de bar en zag dat het goed was. Hij was tevreden met en over "zijn" eerste vergadering.
 
Barbara Reuwer.

ALV November 2019

Bij onze mooie golfclub ligt een fraaie tennisbaan. Als je aan komt rijden zie je hem al liggen. Natuurlijk rijden we daar
snel voorbij als we onderweg zijn naar de parkeerplaats om zo snel mogeijk onze golf karretjes en tas uit de auto te
halen. We willen meteen naar de baan, driving range, restaurant of terras.
Tot nu was het enige wat ik met de tennis baan had, dat ik regelmatig typische tennisgeluiden hoor: balletjes die worden
geslagen.... de nodige oeeeeeee of ahhhhh geluiden, frustratie in de vorm van "komop!!" neeeeeee of g....vr.... !!!!!
Maar die tennisbaan hoort wel degelijk bij de Golf & Country club Geijsteren, sterker nog... onze club zou de naam 'Golf
& Country Club Geijsteren'  niet mogen hebben als de tennisbaan niet bij de golfbaan zou horen.  Hoe zit dat nou....
Als een golfclub zich Golf & Country Club mag noemen moet daar een tweede sport activiteit kunnen plaatsvinden. Dit
wordt dus op Geijsteren in de vorm van tennis gedaan. 
De tennisclub in Wanssum heeft een samenwerkingverband met G&CC Club Geijsteren. Binnenkort meer info hoe je je
kunt aanmelden en wat de voorwaarden zijn.
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Winterlessen 2019-2020
                                  Ook deze winter 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.
 

Variabel
Samen werken aan een mooie golfbaan! 
 
Met de komst van het natte en koude seizoen verdient de status van onze baan de nodige extra aandacht. Met een paar
kleine punten kunnen we samen de status van onze, soms kwetsbare,  baan samen bewaken. Wij benoemen onder meer:
► Parkeer trolley en buggy op ca. 3 meter afstand van de (winter-)green;
► Rijd op ruime afstanden rondom de (winter-)green met trolley en buggy;
► Rijd met trolley en buggy op een dusdanige beheerste wijze dat spoorvorming zo weinig als mogelijk optreedt;
► Een (winter-)green die niet in gebruik is, kwalificeert als GUR;
► Respecteer de koorden en andere (tijdelijke) afzettingen die kwetsbare delen beschermen;
► Omzeil (tijdelijke) kwetsbare delen die u zelf in de baan aantreft zo veel als mogelijk met trolly en buggy;
► Respecteer de (extra) aanwijzingen van onze greenkeepers, caddiemaster en marshalls.
Samen kunnen we onze mooie baan door de winter helpen, waardoor we vanaf het voorjaar en in de zomer de vruchten
kunnen plukken van onze zorg en aandacht die zal uitmonden in een goede en zelfs betere baan.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Golf- en Countryclub Geijsteren

Golfers van het jaar en de Tankard
Tijdens de ALV op 18 november zijn de golfer en golfster van het jaar bekend gemaakt. Tevens de snelst dalende in
Handicap, De Tankard. Deze eer kreeg Ben Driessen 

Winnaars traditionele prijzen:
- Winnaar Vaele Key: Hans de Bie (cat.A) en Theo Houba (cat. B)
- Tankerd van het jaar: Ben Driessen (20.8>15.6)
- Golfster van het jaar: Miriam Smeets met 53 punten
- Golfer van het jaar: Theo Houba met 49 punten
 
het bepalen van de Tankerd is nog niet zo eenvoudig, dit heeft te maken met de hoogte van de  handicap,  hoe snel
deze naar beneden is bijgesteld.  hogeren hcp krijgen minder punten, hoe lager de hcp des te moeilijker het is. enz...
dank je Rachel voor deze berekening!!   gefeliciteerd Ben!!

Rechts: Golfster van het jaar Miriam
Smeets
Links: Golfer van het jaar Theo Houba
en Tankerd Ben Driessen, 
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Interview Jip & Eugene
Interview Jip Kappers en Eugène Verstraaten.
 
Maandag 2 december, de eerste dag van de herinrichting van het clubhuis.
Geen fatsoenlijke koffie of schrijftafel in Geijsteren, dus zei Jip: “Kom dan maar
gezellig naar mij.” Adres gekregen, Tommie geïnstrueerd en dwars door het
schilderachtige herfstlandschap naar ‘wereldstad Sint-Tunnis’. Wat een zoek-
tocht, ik was blij met Tommie! En wat stond daar in de oprit, vast doordat zoveel
mensen in de problemen waren gekomen op de lange reis: een echte ANWB
Praatpaal! Ik wist dat ik goed zat door de geur van verse appeltaart die naar
buiten dreef.
Naar binnen, Eugène was er ook al, koffie, appeltaart, nee zonder slagroom
dank je, Bernard weg gestuurd en toen konden we beginnen.
Hoe gaat het met jullie?Jip: goed hoor. Met mij gaat het altijd goed. Eugène:
Met mij ook goed, nog gezond, dus geen klagen. Maar ik zeg altijd: de enige
zekerheid in het leven is dat je dood gaat, haha. Ja, daar zeg je zowat. Het klopt
inderdaad, maar wacht er toch nog maar even mee. Wat ga je straks doen?
 Jip: Nou, eh, gewoon, fitnessen.  Eugène: Ik ga straks uitgebreid zoeken naar
uitjes. We gaan met de familie een jaarlijks uitstapje maken. Dit jaar naar Delft

en ik mag het organiseren. Verder gaan we naar Zweden, omdat onze kleinzoon
daar jarig is. En in het voorjaar willen Spoek en ik naar Valencia gaan. Allemaal
heerlijke dingen. We hebben geluk dat we beiden nog goed gezond zijn, dus
nu moeten we daarvan genieten en dat doen we met volle teugen. Heerlijk, groot
gelijk. En straks na jullie carrière bij de Blauwe Steen?Jip: Nou, carrière, joh,
zoveel werk was het niet hoor. Met z’n vieren was het een fluitje van een cent.
We hebben het echt met veel plezier gedaan en het was vooral ook altijd erg
gezellig. Zeker, vooral toen de vergaderingen bij Theanne (van Lierop) waren.
Weet je nog Jip? We begonnen ’s middags al vol goede moed met koffie en
taart. Daarna kwamen de hapjes, de wijn en ’s avonds rond 11 uur rolden we

weer naar buiten. Wonder boven wonder was er dan toch ook een mooie Steen
klaar. Ik deed dat ook met veel plezier, anders moet je het sowieso niet doen.
Ik niet althans. Hoewel….. die Geijsjes bedenken (voor de jonge lezers: een
‘Wist je dat’ rubriek), vond ik vreselijk! Zo flauw. Echt waar? Ik vond die altijd
meesterlijk. Dat deed Jef Hagemans toch vooral? Die kon zo leuk schrijven. 
Inderdaad. En wist je trouwens dat Ton Hesen en Hermine Frankefort nog de
enige clubleden van het eerste uur zijn?  Oh, is dat zo? Nou, ik vind dat die dan
toch wel een ere-lidmaatschap mogen krijgen. Net zoals jullie trouwens. 12 jaar
redactie en dan niet eens een attentie voor jullie op de ALV, foei wat een flater
was dat van het bestuur. Volgens mij wachten jullie er nog steeds op. Maar
goed, de Blauwe Steen was dus niet zoveel werk? Jawel, het adresseren was
veel werk, maar ik vond dat ook leuk om uit te puzzelen. Dat gaat nog met
Excel-bestanden, één Blauwe Steen per gezin. Nu doen Rachel en Bert dat
samen. Inderdaad, Bert kan dat gelukkig heel goed. Aan mij heeft hij niks op
dat gebied, ik hoop dat we toch gauw een redactielid erbij kunnen krijgen.Maar

nu iets anders. Golf. Wanneer sloegen jullie je eerste bal? Oei, weet jij dat nog
Jip? Spoek was eerder lid dan ik en ik vond het helemaal niks! Oudeballen-
sport, elitair, alle vooroordelen van die tijd deelde ik. Ik lachte haar altijd uit.
Maar Spoek had gelijk, ze heeft een beter inzicht dan ik in dat soort zaken. Nog
steeds trouwens, haha! Toen ik ook speelde werd ik natuurlijk weer uitgelachen
door mijn hockey-vrienden. Dat je daaraan begint! Jip: Het was bij mij dat het
halve hockeyteam ging golfen. Dan is de keus gauw gemaakt en ik vond het
ook meteen leuk.Wat was jullie leukste of mooiste rondje golf?Jip: Bij mij was
dat gewoon hier op Geijsteren. Ik speelde een ronde met een heer wiens vrouw
in het eerste team zat. En je kent dat wel, heel soms lukt gewoon alles. Die man
was diep onder de indruk van mijn spel en tipte zijn vrouw. Tja, toen werd ik
meteen opgebeld of ik eens met haar wilde spelen. Maar je raadt het al: dat is
er nooit van gekomen!
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Interview Jip & Eugene   vervolg

Bij mij was het in Schotland. Bij mijn afscheid van het ziekenhuis kreeg ik een
reisje naar Turnberry, de baan die later door Trump werd gekocht. Heel deca-
dent, een aparte WC voor de caddies. De Amerikanen die bij ons waren inge-
deeld kwamen niet, dus kregen we een man mee om ervoor te zorgen dat we
doorgelaten zouden worden. Een keer regelde hij dat inderdaad, op een par 3.
De spelers die we toen inhaalden waren natuurlijk not amused. Godzijdank
sloegen we beiden op de green. Tja, wat een baan, women waren maar net
allowed. We zaten te eten aan het raam en keken over de golfbaan heen naar
de zee, ondergaande zon, wat prachtig was dat.  Ach ja, zo’n prachtige baan
hadden wij ook op St-Thomas. Veel te heet natuurlijk, alleen wij Nederlanders

op de baan. En op Curaçao, toen onze dochter daar zat. Heerlijk, je kinderen
in het buitenland. Heb je een extra  reden om dat land te bezoeken.  Inderdaad,
onze dochter zat een poos in Pretoria. Dus ook geweest. Weet je, eigenlijk
hebben we een heel goed leven. Zeker! Niet dat het nou van dat reizen afhangt,
maar het verrijkt wel je leven. Dit is een goede tijd. Al zo lang geen oorlog, we
moeten ons dat goed realiseren.
Absoluut, voor je het weet is het allemaal zo normaal, maar dat is het heus niet.
We zijn bevoorrecht. Maar nog eens wat anders: wat hebben jullie zoal gedaan
voor de club! Jip: Toevallig hebben we ook allebei in de wedstrijdcommissie
gezeten. Ik 9 jaar, ook een heel gezellige tijd. Het hoogtepunt was altijd het
uitstapje. Ja, ik heb het 6 jaar met veel plezier gedaan. Weet je, nu hoor je vaak

commentaar over de clubjes binnen de club, maar het zijn ook de vaste pijlers.
Wat zou de club zijn zonder de Damesdag en zonder het Herenconvent?
Wat vond je het moeilijkst, heb je ergens spijt van? Ik vond niks moeilijk en heb
ook zeker nergens spijt van! Nouououou, Eugène, je had best wel een scherpe
pen en je had het nooit in de gaten, maar ik heb echt wel stukken uit je tekst
gehaald. Of nog sterker, achter jouw rug om excuus aangeboden! Hmmm, kuch,
brom…..     Maar zelf vond ik het best wel eens moeilijk, als we weer commen-
taar kregen. Namen verkeerd gespeld, te saai. Klopt, ik zei dan altijd dat ze zelf
ook een stukje mochten insturen. En dat deden ze natuurlijk nooit. Maar ik was
inderdaad heel kritisch als redacteur. Het clubblad is een onafhankelijk orgaan,
dat het bestuur dus moet prikkelen en daarmee scherp houden. Jip was altijd

mijn geweten! Maar ik heb nooit iets geschreven om iemand persoonlijk te
kwetsen. Trouwens, in het begin hebben we nog eens een enquête gehouden.
Ik dacht dat niemand de Blauwe Steen  las, maar dat viel enorm mee. Uiteraard
en volgens mij klopt dat nog steeds. Niet dat mensen hem nou echt uitspellen
en van voor naar achter lezen, maar toch…. Het is zo jammer dat de adverteer-
ders bezuinigen. We houden net niet ons hoofd boven water. Dankzij het bestuur
kunnen we nog één jaar door. De drukkosten zijn te duur geworden, maar ik
vind het echt een verlies als de hard copy straks weg valt.  Optimist als ik ben
hoop ik altijd op een wonder. Hoe mooi zou het zijn als we digitaal en op papier
zouden verschijnen! Jaja, we zijn het helemaal met je eens, maar keep on
dreaming!

 
Tot slot: wat willen jullie de lezer meegeven?Jip: Heb het gezellig met elkaar,
heb het ook gezellig met de nieuwe leden. Heet ze welkom. En laten we doen
of we nog 50 zijn. Hmmm, hoewel….., de jonge leden lezen dit natuurlijk ook,
haha. Laten we dan maar gewoon doen of we jong zijn! Eugène: En ik ben het
uiteraard weer helemaal eens met mijn geweten. Ik sluit me van harte bij Jip aan.
 
Heel hartelijk dank voor de appeltaart en het interview. En fijne feestdagen voor
jullie beiden.
 
Barbara Reuwer

Turnberry golfcourse  Scotland
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Uit de Oude Doos (1990)

Uit de oude doos…………In de uitga-
ve 1990 van de blauwe steen lazen we
dit en zagen we dat! Wie herkent nog
de redacteur van uw lijfblad?
 
St……Stilte
Ja, stil moest het zijn in het clubhuis
op zaterdagmorgen om half tien, want
64 golfers zaten gebogen  over hun
examenwerk voor het G.V.B.  Hun
leeftijd varieerde van 11 tot 67, van een
jeugdige, dartele onbezonnenheid,
heen en weer rennend, potlood verge-
tend, nog even naar de w.c., tot een
bezadigde grijze kop met halve bril,
aandachtig de opgaven bestuderend.
Stil moest het zijn, zodat men zich kon
concentreren en omdat de surveillan-
ce onder leiding van Alfons Kaanen
goed kon horen, dat er niet voorgezegd
kon worden.
“Ja”, zei Fons, “wij letten er streng op,
dat er niet gespiekt wordt”. Ik zag er
leraren zitten, die alles afwisten van
spieken en nu plotseling weer aan de
andere kant zaten. Een hele belevenis
weer.
Enkele dagen geleden had Fons de
opgaven gekregen van de N.G.F. en
in doodangst gezeten dat die gegapt
zouden worden.
“Zij kijken er mij op aan, dat we zo
streng zijn geworden en dat ik de sla-
peloze nachten zelf bedacht zou heb-
ben, maar ik ben er echt onschuldig
aan. Wij worden hiermee opgezadeld
door de N.G.F. Zij stellen de richtlijnen
en daar is er dit een van”.
De meest gelukkige in de zaal was
Frits (red.: de toenmalige horeca-
uitbater). Chantal en hij renden rond
om iedereen van koffie en verdere
drankjes te voorzien. Wat hem betreft
zakken ze allemaal en moeten zij het
morgen weer opnieuw doen.
Ik zag een hele tafel met dames ijverig
bezig, dat deed mij aan de moeder
MAVO denken. Alles bij elkaar een
ongekend gezicht in de golfwereld en
ik vraag me met spanning af wat de N.
G.F. zo in de loop der jaren nog meer
voor ons in petto heeft. Er ging nu al
het gerucht, dat als dit een succes zou
worden, het ook voor alle leden zou
gaan gelden en ook zij opnieuw exa-
men zouden moeten doen.
We mochten de opgaven niet zien,
maar we kunnen ons voorstellen, dat

menig geroutineerde golfer best moei-
te zou hebben met de beantwoording
van verschillende vragen. In wezen is
dit als met het rijbewijs, dat zou je ook
niet zo stantepede durven afleggen.
Om straks niet door deze regelkenners
vastgezet te worden, is het misschien
goed voor menigeen het boekje nog
maar eens goed te bestuderen. Mocht
er dan toch nog ook voor u een examen
komen, dan hoeft u niet de hele hap
ineens door te kijken.
Na een uur kondigde Fons aan dat het
examen afgelopen was en dat de uit-
slag op 23 april zou zijn. Opgelucht
stond men op, velen nog met het zweet
in hun handen om de opgaven in te
leveren. De spanning was gebroken.
De meesten was het wel meegevallen,
maar ja, bij een examen weet je het
nooit. Zij hielden toch een slag om de

arm. Ze hadden 20 vragen gekregen
en bij navraag bleek, dat er drie fout
mochten zijn.
23 April zal een bijzondere dag worden
voor de 64. Dan komt er een lijst te
hangen waarop staat wie geslaagd
zijn. Die zullen wel een feest houden,
dat het clubhuis op zijn grondvesten
zal doen denderen. De gezakten zul-
len dan te horen krijgen, wanneer ze
weer examen kunnen doen. Zij zullen
zich naar de diverse kleedkamers be-
geven om daar uit te huilen, dat hun
voorlopig de genoegens van het G.V.
B. zijn ontzegd. Hun geween en ge-
schrei zal niet doordringen tot boven
om daar de feestvreugde te verstoren.
Frits knort van genoegen. Nog een
paar van die examens met aanhan-
gend feest en hij heeft zijn vakantie
naar Miami er weer uit.
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Businessclub
 
Beste clubleden,
 
De businessclub is 2019 voortvarend begonnen met de komst van een keur aan nieuwe leden.
 
Janssen Venray Stucadoors BV (Richard Janssen), Slagerij Traiteur Angelique Leenders (Harm Leenders), Wilms Be-
stratingen (Lambert Wilms), Mister Kool’s (Peter Frenken), Duisenburgh Vermogensregie Jenniskens (Tjeerd Jenniskens)
en Blitta (Henk Schaminée) werden lid. Ook Koenen en Co met onze clubvoorzitter Ruud Janssen is (natuurlijk) toege-
treden tot de Businessclub. Al met al een verdere groei van het aantal leden tot zo’n 36 bedrijven die onze vereniging
een warm hart toedragen en ook in financiële zin hun bijdrage leveren.
 
Na een vijftal wintertrainingen onder de bezielende leiding van onze pro Davey, begon in april 2019 de interne compe-
titie. In mei 2019 is het traditionele bedrijfsbezoek gebracht, dit keer aan ons lid Kampert-Nauta in Oss. Daar toonde
technisch directeur Charles van Elst zijn “House of Graphimedia”, een indrukwekkend bedrijf voor alle grafische
vraagstukken. Aansluitend waren we te gast op “The Duke”, voor onze tweede interne competitiewedstrijd. Een fantas-
tische baan met goed gezelschap èn heerlijk weer maakten deze dag tot een groot succes!
 
De derde wedstrijddag werd gecombineerd met de NK Matchplay en een bijzondere Relatiedag. Zo’n 70 spelers streden
op de puik aangelegde baan, totdat de zware onweersbuien ons noopten de wedstrijd af te breken. Aansluitend lekker
eten met aansprekende muziek. Een dag die ook weer gaat leiden tot nieuwe leden voor onze club.
In de zomer werd er uiteraard ook weer verder getraind bij Davey.
De interne competitie werd na wedstrijddagen in juli en september op de slotdag in oktober afgerond.  Erno Cornelissen
(Rabobank) en Geert-Jan Verstraaten (Verstraaten Groep) wonnen overtuigend de wisselbeker en een “Pin High”-check
in categorie B respectievelijk categorie A.
(foto)
Verder is het afgelopen jaar voor de tweede keer gestreden om het interne Matchplay Kampioenschap, met Onno in ’t
Veld (AuditVisory BV) als uiteindelijke winnaar.
 
Eind september werd de derde Ryder-Cupwedstrijd gespeeld tegen de businessclub van De Peelse, dit keer thuis op
Geijsteren. Wij slaagden erin de Cup weer terug te krijgen, maar belangrijker is dat het een zeer gezellige uitwisseling was!
Ook voor 2020 zijn de plannen al weer gereed: wij hopen de gestage groei naar meer Businessleden te kunnen voort-
zetten. Wilt u ook uw golfhobby combineren met uw zakelijk netwerk? Neem dan met mij of met het secretariaat contact
op voor meer informatie!
 
 
Met sportieve groet,
Marcus Gerrits
 
Voorzitter Commissie Businessclub Geijsteren

Businessclub 

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 12 januari 2020 zal om
17.00 de jaarlijkse Nieuwjaars re-
ceptie plaatsvinden. U wordt allen
uitgenodigd! Feestelijke kleding
wordt altijd op prijs gesteld, maar
niet verplicht.
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De Wildwedstrijd
Als winnaar van een willekeurig eve-
nement mag je een verhaal in het
clubblad schrijven. Het is zeker niet
een gegeven dat ik eerdaags nog een
wedstrijd zal winnen, dus neem ik het
aanbod van harte aan.
Als nieuw lid is het tevens een mooi
moment om mijzelf en mijn partner
even kort voor te stellen. Carin Fait en
ondergetekende wonen in Venray en
zijn per augustus lid geworden van
deze, naar onze mening, laagdrempe-
lige, actieve golfclub met een 18 holes
baan die met afstand een van de
mooiste zo niet DE mooiste van de
regio genoemd mag worden. Met res-
pectievelijk 55 en 53 levensjaren heb
ik begrepen, dat de gemiddelde leeftijd
van de leden weer wat naar beneden
is bijgesteld. Beide zijn nog druk actief
in het werkzame leven, waardoor de
mogelijkheid om aan alle activiteiten
deel te nemen nog niet optimaal zijn.
De week voorafgaand aan deze uitste-
kend georganiseerde wildwedstrijd
hebben Carin en ik nog deelgenomen
aan de nieuwe leden introductiedag,
waarbij wij het gevoel hadden thuis te
zijn gekomen. We kijken dan ook uit
naar een lang en actief verenigingsle-
ven.
Laat me beginnen met het bedanken
van Bart Debets en Annie Dittrich voor
het op meer dan uitstekende wijze
organiseren van deze wildwedstrijd.
Bij aanvang was het weer dreigend en
beloofde de wedstrijd zijn naam eer
aan te doen. Echter, na gestart te zijn,
bleek het weer na verloop van tijd bij
te draaien en verdenken wij de wed-
strijdorganisatie van opzet om de
mentale weerbaarheid te testen. 21
deelnemers, na afloop door de organi-
satie aangeduid als de DieHards,
werden ingedeeld in zeven flights.
Mijn eerste formele deelname aan een
wedstrijd was een feit. Ingedeeld in
flight 4 mocht ik samen met Jokie de
Vos en Bert Viersma op hole 4 mijn
geluk beproeven. Als competitief inge-
steld persoon wilde ik de start van de
wedstrijd beginnen met een klapper en
mijn flight-genoten een trots gevoel
meegeven. Als nieuwkomer en fana-
tiek als ik ben, liet ik niets aan het
toeval over. Nieuwe ballen, optimale
tees, schoenen gepoetst en een hand-
doekje voor de mogelijke moddersla-
gen waren uit de kast gehaald. Uit

beleefdheid mocht ik de wedstrijd
starten.
Driver slag, net voorbij de grote boom
een beetje op links aanhouden was het
devies, vervolgen met een hybride 5
slag en afsluiten met een chip en put.
Een PAR leek in de maak. De driver
raakte de bal mooi in het midden van
het blad en vertrok kaarsrecht van de
afslagplaats. Met een goede afloop in
gedachte keek ik iets te snel op en zag
nog net dat mijn bal mijn zorgvuldig,
maar verkeerd gekozen lijn volgde en
tegen de eerste beste grote boom
knalde. Na een korte verbazing keken
we in de richting van de getroffen boom
en hoopte daar een bal te zien vallen
maar de verbazing was nog groter toen
de bal 20 centimeter van mijn nog trots
staande tee terug op de afslagplaats
neerdaalde.
Onverstoorbaar, tenslotte 20 centime-
ter gewonnen, pakte ik mijn hybride 4
uit de tas. Normaal goed voor een 150
meter en dus geen vuiltje aan de lucht.
Een bogey zat er nog in. Oefenslag

gemaakt, zoals Davey dat ons geleerd
had, en de richting bepaald was ik
gereed om de 2e slag tot een succes
te maken. De TopFlight Hybride 4 dook
na een theoretisch uitstekende uit-
gangspositie 5 centimeter voor de bal
in de grond en verplaatste mijn bal net
voorbij de dames-tee. Wedstrijdspan-
ning en de drang om te presteren ble-
ken meester van me te zijn geworden.
Bert en Jokie bleven uitermate rustig
en beleefd en lieten mij zien hoe het
wel moest. Na zowel een mooie slag
van Jokie en Bert besloot ik de wed-
strijd de wedstrijd te laten en te genie-
ten van mijn flightgenoten en het golf-
spel. Oplettend kijkend naar Jokie,
haar golftechniek, en de ontspannen
wijze waarop Bert zijn spel speelde en
niet bezig te zijn met de wedstrijd aan
zich, bleken zich later uit te betalen, na
hole vier ging het steeds beter wat
uiteindelijk resulteerde in een prima
resultaat
Naast het feit dat je als beginner het
geluk hebt om met een wat te hoge
handicap aan een wedstrijd te mogen
beginnen is het ook erg prettig om een
ontzettend leuke flight toebedeeld te
krijgen. Ik wil dan ook afsluiten met
Jokie de Vos en Bert Viersma te be-
danken voor deze leuke ervaring want
zonder jullie inbreng had ik dit zeker
niet zo positief afgerond. Cheers,
 
Chris Windhouwer
 
De uitslag van de wild wedstrijd is
geworden: 
1e  Chris Windhouwer   39 Stf
2e Harry Geurts             35 Stf
3e Loredana Brutaru      34 Stf
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Top 8 ballenweetjes
Over golfballen valt veel te vertellen. Alleen al omdat er sinds jaar en dag ook fabels en mythes rondgaan. Hier acht
weetjes waarmee je bij de echte feiten blijft.
1 Begrensd
Om het spel te beschermen is de golfbal begrensd. Zo mag een bal niet zwaarder zijn dan 45,93 gram en moet deze
een diameter hebben van minimaal 42,67 millimeter. Ook aan de afstand zit limieten, die met een robot door de regel-
autoriteiten R&A en USGA worden getest. Om een bal in een wedstrijd te mogen gebruiken, mag deze bij een clubhoofd-
snelheid van 120 mijl per uur niet verder vliegen dan 317 yards, zo’n 290 meter. Ook is het zo dat de bal vlak na impact
niet sneller mag vliegen dan 76,2 meter per seconde.
 
2 Dimples
Een moderne bal is voor zo’n tachtig procent bedekt met dimples. Het aantal dimples zegt weinig over de prestatie van
een golfbal. Zo heeft het merk Wilson ballen geproduceerd met 500 dimples en Maxfli een bal met 272 dimples. De lift
(hoe snel stijgt en daalt een bal) en drag (hoe presteert een bal tegen de wind in en met de wind mee) worden bepaald
door de rand, vorm en diepte van de dimples. Een diepe dimple zorgt doorgaans voor een lagere vlucht en vice versa.
De kunst is een dimplepatroon te ontwerpen waarbij drag en lift goed in balans zijn.
 
3 Symmetrie
Golfballen zouden rechter vliegen als ze op een bepaalde manier worden opgeteet. Dat is een mythe. Ook hier heeft de
USGA een stokje voor gestoken door te eisen dat een bal symmetrisch is. Het streepje of het merk op de bal helpt dus
alleen bij het oplijnen.
 
4 Compressie
Als het gaat over golfballen, valt vaak het woord compressie maar wat is het eigenlijk? De compressie van een golfbal
wordt vastgesteld aan de hand van de mate van vervorming als je de bal blootstelt aan een gewicht van tweehonderd
pond (circa negentig kilo). Hoe hoger de compressie, hoe minder de bal vervormd. Compressie is er vooral voor ballen-
makers om geluid, spin, balsnelheid en de coëfficiënt of restitution (de mate waarin energie wordt overgedragen tussen
club en bal) te bepalen. Er zijn veel voorbeelden van ballen die totaal anders aanvoelen maar toch dezelfde compressie
hebben. Het idee dat ballen met lage compressie geschikt zijn voor spelers met een lagere swingsnelheid, is een fabel
en niet de manier om de goede bal te kiezen.
 
5 Spin
Spelers als Joost Luiten creëren backspin als de beste. Grofweg creëren ze met een ijzer 4 vierduizend omwentelingen
per minuut (rpm) en voor een ijzer 5 vijfduizend omwentelingen, etc. Met een wedge halen de Tourspelers zo’n tiendui-
zend rpm. Om een bal op de green direct te laten stoppen heb je zo’n negenduizend rpm nodig. Heet je geen Joost
Luiten, dan is het nog altijd zo dat je de duurdere premium ballen sneller op de green kan laten stoppen. Voor elke
duizend rpm extra spin met een wedge, blijft de bal, op een gemiddelde Nederlandse green, zo’n anderhalve meter
eerder liggen. Doe dat achttien holes lang en je hebt aardig wat meters bespaard met de putter.
 
6 Onder de zoden en in het water
Hoe lang gaat een bal mee? Voor een eerste scheurtje moet je minstens honderd keer swingen, en hard. Als je niet zo
hard slaat als een professional is dat zelfs 250 keer, en dan nog is het de vraag of deze schaafwonden invloed hebben
op de prestaties. Water is minder goed voor een golfbal. Als een bal langer dan drie weken in het water ligt kan het vocht
doordringen tot de kern en dat heeft invloed op hoe ver een bal vliegt. De mate van kwaliteitsverlies hangt af van het
type bal, de temperatuur van het water en hoe lang de bal onder water ligt. Golfballen die in warm zout water belanden,
verliezen eerder hun kwaliteit dan ballen die in koud water eindigen. Lakeballs - ballen die uit het water gevist zijn en als
tweedehands verkocht worden - kunnen dus heel goed zijn maar ook heel slecht.
 
7 Wisselbal
Het is geen fabeltje dat je bal in de winter slechter presteert, en dat komt niet alleen door de omstandigheden in de lucht.
Ongeacht de compressie van de bal, verlies je ongeveer tien meter aan afstand als de bal een temperatuur heeft van
vier graden. Tip: houd in de winter nog een extra bal (van hetzelfde type en merk) in je zak en wissel ze om de hole af.
 
8 Rangeballen
In 2014 heeft het Amerikaanse blad Golf Digest met een robot een test gedaan waarbij ballen van twintig willekeurige
drivingranges zijn vergeleken met een Titleist ProV1. Het resultaat? De ProV1 vloog – met een ijzer 7 en een swings-
nelheid van een gemiddelde amateur – tussen de 134 en 139 meter. Bij de drivingrangeballen was dat tussen de 127
en 154 meter. Oftewel, als je wilt meten hoe ver je slaat met je verschillende clubs, hecht dan niet te veel waarde aan
de afstanden op de drivingrange. Doe dat liever in de baan, met een afstandsmeter.

Ballen Weetjes
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Golfen in Taiwan

Golfen in Taiwan
 
Afgelopen september / oktober heb ik (Henk Steeghs) het kleurrijke eiland
Taiwan helemaal rondgefietst. Op het eiland liggen meer dan 200 bergen met
’n hoogte van zo’n 3000 meter, dus het was weer ’n leuke uitdagende fietstocht.
Traditiegetrouw sluit ik mijn fietsvakantie af met ’n rondje golf.
 
Na ruim 2200 km op de teller kwam ik bij de Miramar Golf & Country Club aan.
Deze 2x 18 holes baan is ontworpen door golflegende Jack Nicklaus, alias the
Golden Bear!
De baan werd op dat moment in topvorm gebracht met tribunes erbij omdat ze
twee weken later ’n LPGA wedstrijd (zeg maar het KLM Open voor vrouwen)
organiseerden.
Met ’n greenfee van maar liefst 180,- was golfen een dure aangelegenheid!
Maar dan krijg je er wel ’n buggy plus chauffeur bij die meteen als caddy fungeert.
Ze houd de score bij, legt uit in yards hoe de hole het best gespeeld kan worden,
geeft clubs aan, harkt de bunker voor je aan en markeert plus poetst de bal op
de green!
 
Globetrotter liefhebbers kunnen mijn dagboek en foto’s bekijken op: https://www.
polarsteps.com/HenkSteeghs
 
Sportieve groetjes,
 
Henk
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Mededelingen Secretariaat

 
Businessclub
 
Richard Janssen              
Kees van der Kroon
Harm Leenders
Robert van Rijswijck (wordt Vriend)
 
Gewone Leden
 
Paula Admiraal
Bets en Huub Meertens
Joop Burgering
Egbert de Muinck Keizer (wordt
Vriend)
Alex Braam
Lien Niessink
Monique Brok
Jan van Oort
Maaike Bloemen
Frans Pesch
Dre van Dijk
Ria Richelle
Mary van Duijn
Lucinda Smits
Corrie van Enckevort (wordt Vriendin)
Oda Smits
Maarten Gerritsen
Elly en Toon Sommerdijk
Martien Giebels
Martin van Staveren
Ton Hesen
Charlotte Verstraaten
Rick van der Heijden
Marion Vloet
Herman Hendriks
Annet Wevers
Ad van den Heuvel
Tonny Westerhof
Joep Holten
Leopold Wolters
Ruud Keijzers
Bart Winnemuller
Jos Kesseler
Jack Michiels
 
Jeugd
 
Menno Bartels
Meike Swaghoven
Freek Janssen
Hendrik Verstraaten
Mees Janssen
Wouter Verstraaten
Joan Janssen
Paul Verstraaten

 
Weekend/Twilight
 
Rob Bindels
Marjan en John Meijer
John Beerkens
Maria Moss
Rob Coppus
Alan Moss
Rutger Folkers
John Muller
AnneCatherine Geeris
Frank van den Munckhof
Ludie Godlieb
Attie Slabber
 
Vriend van Geijsteren
 
Henriette van den Burght
Bep Nabben
Thieu Coenen
Harry Poels
Bram Janssen
Gerard Sijbers
Pedro Janssen
Ge van Soest
 

We bedanken de leden met wie we jarenlang mochten genieten van sportiviteit
en gezelligheid ze hebben gekozen met de golfsport stoppen of elders te gaan
golfen.

Leden voor Leden
 
Inloopmiddag op zondag voor alleen-
gaanden en alleenstaanden golfers. 
 
Eind 2018 stond er een oproep in De
blauwe steen om een rubriek te starten
met als titel Leden voor Leden. Dit was
aanleiding om een inloopmiddag te
organiseren op zondagmiddag voor
mensen die alleen zijn of alleen willen
gaan golfen op zondagmiddag. Afhan-
kelijk van het weer en de beschikbaar-
heid van de baan wordt er door een
aantal enthousiaste senioren (meest-
al) 13 holes gelopen. Daarna volgt er
een gezellig samenzijn in het clubhuis.
Er is een Appgroep aangemaakt waar-
op je op zondagmorgen aangeeft of je
komt spelen. Zodoende weet je dat er
medespelers zijn. Inmiddels hebben
zich 15 mensen aangemeld voor deze
groep. Lijkt het je iets om mee te doen,
kom dan vrijblijvend een keer probe-
ren.
Er wordt gestart om 13.30 uur.
 
Marianne Wils

Inloopmiddag
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Indien onbestelbaar retour: Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren
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