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Van de Redactie
Het nieuwe jaar begon voor de horeca
van G&C Geijsteren wel erg mooi. Iris
en Koen en hun team zijn via de en-
quête Players1 door de leden zo goed
beoordeeld dat ze de hoogste stijging
NPS (Net Promotor Score) hebben
gehaald in de golf horeca van Neder-
land, wat een prestatie!
 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie heeft
de voorzitter Ruud Janssen dit be-
kendgemaakt en op woensdag 15
Januari mochten Iris en Koen deze
mooie waardering ophalen tijdens
Nationaal Golf Congres & Beurs op
Papendal.
Proficiat Iris en Koen en natuurlijk
het hele team.
 
De Nieuwjaars receptie was als van-
ouds weer erg gezellig en goed be-
zocht.
Deze werd gehouden in het vernieuw-
de clubhuis. Ik vind het super mooi
geworden, echt een verbetering waar
we jaren mee verder kunnen. De uit-
straling van onze club heeft hierdoor
een enorme boost gekregen. Inmid-
dels is een aantal fraaie foto's ge-
plaatst. Deze hebben naast de eigen-
schap er mooi uit te zien ook nog de
functie de holle klanken van het club-
huis te absorberen. Niet iedereen zal
het perfect vinden, tja… smaken ver-
schillen.

 
De hele wereld is in de ban van de
Corona (COVID-19) pandemie. Dit
heeft inmiddels voor onze club ook
consequenties: de baan en Horeca
tijdelijk dicht! Hopelijk wordt niemand
ziek, of nog erger! Wedstrijden tot
mei/juni en de NGF competitie zijn al
afgelast We gaan de komende weken
zien wanneer we het golfen weer kun-
nen oppakken en wat het voor de ge-
plande wedstrijden na de zomer voor
consequenties heeft.
 
De redactie van de Blauwe Steen is
inmiddels uitgebreid met 2 nieuwe re-

Ondersteun onze
Horeca

Door de coronacrisis moeten Iris en
Koen hun horecagelegenheid, juist
in de periode dat het weer drukker
zou worden, tijdelijk sluiten. En dat
uitgerekend in het tweede jaar dat
ze onderweg zijn. Ze doen het zo
goed!! Het zal niet makkelijk worden
het hoofd boven water te houden.
Daarom deze oproep: Ga als het
weer mogelijk is, wat vaker bij Iris
en Koen eten en/of zet je bartegoed
even wat hoger door bv. € 100,- bij
te storten zodat ze voorlopig even
een buffer hebben.
Wij, als redactie, hebben besloten
om ons jaarlijkse etentje, zodra het
weer gaat bij “Off Course” te gaan
genieten. Wij roepen iedereen op,
voor zover mogelijk, een soortgelij-
ke actie te ondernemen.
 
 
De Redactie van de Blauwe Steen

dactie leden; Hans Sommerdijk en Mia
van der Heijden hebben zich beschik-
baar gesteld om de redactie te komen
versterken. Hartelijk welkom Hans en
Mia, heel fijn dat jullie dit willen doen.
 
De winterversie van de Vaele Kei is
ook weer gespeelt. In de maanden
november en december 2019 waren
de poule wedstrijden. Vervolgens de
kwart en halve finales, Bob, Géon, Jos

en Max zijn de finalisten, maar helaas
zijn de winnaars nog niet bekend.
 
Een romantisch Valentine Diner in ons
eigen Restaurant Off Course. Ja het
kan echt en de verhalen vertellen dat
het erg leuk en gezellig, maar bovenal
romantisch was.
 
De geplande veranderingen in de
baan, onder andere hole 10, zullen
voorlopig niet plaatsvinden. Aange-
zien de werkzaamheden, om de afge-
storven bomen door de droogte in de
zomer van 2018 en 2019 te verwijde-
ren, langer in beslag nemen dan ge-
pland. We moeten nog even wachten
op de veranderingen aan de baan. De
diverse stormen in februari hebben
hier ook nog eens parten gespeeld.
 
De camping bij hole 4 is inmiddels
helemaal kaal! De letterzetter heeft dit
op zijn geweten!! Tja.. om te voorko-
men dat meerdere bomen in Neder-
land door dit kevertje worden aange-
tast, was dit helaas nodig. Verderop
een artikel over dit piepkleine kevertje.
 
In de vorige versie van de Blauwe
steen is in de pagina van de Dames-
commissie helaas een foutje geslo-
pen. Niet Hanneke maar Anke van de
Velde heeft het artikel over de vossen-
jacht geschreven. Sorry voor deze
blooper.
 
Het voorjaar en zomer van 2020 staat
voor de deur. Als deze versie van de
BS bij u op de deurmat ligt gaan we
bijna over naar de zomertijd. Heerlijk
weer die lange avonden! We moeten
afwachten wanneer we weer de baan
in mogen vanwege de sluiting sinds 15
maart. Hopelijk komt de Corona crisis
snel tot een einde. Wij wensen ieder-
een een heel mooie golfzomer in 2020.
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Boomwereld 
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De specialist in 
boomonderhoud 

 

Boomwereld  Geijsteren 

0478 692861  
www.boomwereld.nl 

e-mail:  info@boomwereld.nl 
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De Baan
 
Op het moment van schrijven, zijn de eerste wedstrijden vanwege het Coronavirus afgelast. De baan is gesloten omdat
het veel te nat is. Voorwaar geen goede start van het nieuwe seizoen. Wanneer ik naar de weer-app kijk zie ik echter
(zon)licht in de duisternis komen. Eric heeft de eerste kunstmestgift op de greens aangebracht, de fairways zijn gespo-
ten, Het voorjaar komt eraan!
Na een lange periode van ziekte is Hans Maas gelukkig weer vrijwel volledig aan het werken. U zult begrijpen dat wij
allen erg blij zijn voor Hans en laten we voor hem hopen dat het hier verder bij blijft. We zijn nu weer op volle “oorlogs-
sterkte” en de greenkeepers hebben er weer zin in.
Al met al goede vooruitzichten en die zijn de basis voor het prepareren van weer een mooie en vooral goede golfbaan
waar iedereen weer met plezier gebruik van kan maken. De greenkeepers kijken nu vooral uit naar de nieuwe opzet van
de Open Matchplay Kampioenschappen in juni. De NGF belooft een vol deelnemersveld en wij zijn benieuwd hoe de
baan zich daarbij gaat houden en hoe we alle werkzaamheden ingepland krijgen in het volle schema. Over de inzet van
onze mensen maken we ons geen zorgen en de baancommissie is ervan overtuigd dat wanneer het een klein beetje
mee zit met het weer, onze mannen er weer een visitekaartje van gaan maken. Heren veel succes.
Door het grote aantal dode bomen die we hebben moeten ruimen zijn de meeste van de geplande winterwerkzaamheden
erbij in geschoten. We hopen binnenkort wel nog de halfverharding op het pad van hole 13 aan te brengen waardoor we
dit eindelijk eens watervrij kunnen houden. De Hareco zal in dat geval de plaatselijke regel instellen dat je een vrije drop
krijg als je bal op het pad beland.
Van het bestuur hebben we toestemming gekregen om een tweetal nieuwe machines in gebruik te nemen. Allereerst
hebben we de beschikking gekregen over een geheel nieuwe doorzaai-methode voor de greens. De zaaibakjes worden
hierbij gemonteerd op een van de maaiers. In verband met het toepassen van nieuwe grassoorten kampten we met het
probleem dat, door de zeer “fijne” zaadjes, onze oude machine (18 jaar oud) niet goed functioneerde en de verdeling
van het zaad niet optimaal was. Met deze nieuwe methode is dit probleem opgelost. We kunnen nu sneller en beter
doorzaaien.
Na bijna 11 jaar nemen we begin april afscheid van onze fairwaymaaier. Deze maaier wordt vervangen door een nieuwe,
op het oog dezelfde, machine. Het beeld is hetzelfde maar de techniek is uiteraard verbeterd en gemoderniseerd. Zoals
gezegd vanaf half april kunt u hem op de fairways zien werken.
Helaas kan ik u momenteel nog niet meer vertellen over de “Greendeal” waarmee een einde zal komen aan het gebruik
van vrijwel alle chemische bestrijdingsmiddelen. Uiteraard hopen wij van harte dat er toch enkele producten toegestaan
blijven maar vooralsnog ziet het er niet goed uit. Zoals al meerdere malen aangegeven is het voor ons duidelijk dat we
de schimmels op de green alleen kunnen terugdringen door te zorgen dat de greens snel opdrogen (licht en lucht) en
snel water afvoeren. Dat laatste willen bereiken door het vertidrainen zoals we dat het afgelopen najaar hebben uitgevoerd.
We zullen dit de komende jaren blijven herhalen en hopen op den duur de frequentie te kunnen verlagen naar eenmaal
in de drie jaar. Inmiddels is ons wel gebleken dat ondanks de vele regenval van de afgelopen periode, de greens goed
doorlatend zijn en snel opdrogen.
Nu nog een beetje temperatuur en het zal weer snel groen gaan worden op en rondom onze prachtige baan.
Zoals altijd wensen de Baancommissie en de Greenkeepers u weer een fijn golfseizoen.
 
Raf Dittrich
Baancommissaris  

De Baancommissaris
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Alle fijnsparren op het kampeerter-
rein, grenzend aan hole 4 waren
dood en zijn inmiddels gekapt en
versnipperd. Oorzaak van de boom-
sterfte was de lps Typographus ook
wel de letterzetter genoemd. Visuele
afscherming is tijdelijk verdwenen.
 
De letterzetter of boekdrukkever, Ips
Typographus, is een bastkever. De
letterzetter is donkerbruin en wordt niet
meer dan 5 millimeter lang. De kever
is in staat zich door de bast van een
boom heen te vreten, vaak is dit een
fijnspar. De larven vreten gangen in
een symmetrisch patroon onder de
bast. Daar komt de naam letterzetter
vandaan. Om van de letterzetter af te
komen moeten de bomen die zijn
aangetast worden verwijderd. Herge-
bruik van het hout is niet mogelijk
vanwege een bacterie in de schors aan
de buitenzijde van de stam

Kampeerterrein 
Het natuurkampeerterrein “Den Bui-
zerd” (1,5 ha, 20 plaatsen, open van
begin april tot eind september) is on-
derdeel van Landgoed Geijsteren (700
ha). De beheerder is Hr. Ron Ebbinge.
Begin februari vertelde hij ons dat on-
derhoud en beheer (dus ook verwijde-
ring en herplant van de bomen) voor
rekening en risico zijn van het Land-
goed.
Beplanting  
Als u dit leest is het terrein waarschijn-
lijk reeds ingezaaid en zijn/worden er
verschillende soorten bomen (geen
fijnsparren meer) geplant. Er is bewust
gekozen voor een variatie aan bomen
om minder kwetsbaar te zijn voor
schimmels, bacteriën en insecten. In
de buitenrand (2 à 3 meter) is, tussen
de bomen, gekozen voor bijen- en
vlinder aantrekkende nectarbeplan-
ting (maximaal 30 à 40 cm hoog) en
een enkele zonnebloem. 

Handicap 
Al met al is de camping, doordat nu
vanaf hole 4 nagenoeg vrij zicht be-
staat op de rust- en natuurzoekende
kampeerders, enigszins gehandicapt.
Ebbinge hoopt dat na 3 à 4 jaar voor
zowel het kampeerterrein als de golf-
baan weer sprake is van enige visuele
beschutting. Raakte voorheen een
verdwaalde golfbal nog al eens een
van de inmiddels gekapte bomen, nu
is daar vooralsnog geen sprake van.
In hoeverre dit tot overlast leidt zal de
toekomst uitwijzen.
 
Hans Sommerdijk

Letterzetter

Van Jip Kappers kregen we deze fo-
to's.
Leuk om te zien dat ze op artistieke
wijze de "oude" stoelen van het club-
huis een geheel nieuw leven heeft
gegeven.
Nu maar hopen dat de kippen niet al
te vaak op de stoelen gaan "zitten"

Recycling oude clubhuis stoelen
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Mag ik competitie spelen?
 
De laatste tijd krijg ik als voorzitter van de TC wel eens vragen over competitie spelen. Ik zal proberen jullie
wegwijs te maken in de golfcompetitiewereld.
 
Bij de NGF-competitie worden meestal 5 teams in een poule geplaatst. De belangrijkste reden dat de Nederland-
se Golf Federatie (NGF)-competitie 5 speelweken heeft komt omdat de golfbaan grotendeels gesloten is als
teams hun thuiswedstrijd organiseren. Een gesloten baan betekent dat eigen leden en greenfee-spelers niet op
de baan kunnen. Met name met de laatste doelgroep mist de golfclub zeer belangrijke inkomsten. De speeldagen
liggen tussen eind maart en begin mei.
 
Ieder lid, met maximaal EGA-handicap 36, mag deelnemen aan de NGF-competitie en op dit moment hanteren
wij de werkwijze dat de teamcaptains hun eigen team samenstellen. Als de teamcaptains er niet uitkomen, dan
roepen ze de hulp van de TC in en wij gaan dan bekijken hoe wij het betreffende team kunnen helpen.
 Een heren-of damesteam bestaat uit minimaal 6 speler inclusief de captain. Enkele extra teamleden is wenselijk
om zeker 6 spelers paraat te hebben op de speeldag.
De NGF deelt de teams in handicap-klasse in. De winnaars van de poules spelen tegen andere poulewinnaars
om in een hogere klasse te komen. De laatste in de poule degradeert naar een lagere klasse.
In oktober moeten de teams aangemeld worden bij de NGF. Leden die competitie willen spelen dienen dat uiter-
lijk in september aan te geven bij de captains of de TC.
 
Elk team is eenmaal gastheer/vrouw op de eigen baan en de 4 andere teams spelen die dag wedstrijd tegen
elkaar. Er zijn diverse spelvormen maar op dit moment spelen de meeste teams van onze vereniging in de
ochtend 9 holes greensome en in de middag 18 holes single matchplay. Dit alles gebeurt zonder handicapver-
rekening! Er zijn ook spelvormen waarin je in de ochtend 18 holes foursome speelt en in middag nogmaals 18
holes single matchplay. Een andere variant is 9 holes greensome in de ochtend en 9 holes single matchplay in
de middag. 
De competitiedagen zijn vrij van greenfee. Het is wel gebruikelijk dat er “voorgespeeld” wordt in de week
voorafgaande aan de speeldag, vaak tegen een gereduceerd tarief.
Deelname aan seniorencompetitie is vanaf 50 jaar.
 
Op een (normale golfdag)competitiedag vertrek je rond 08.00 uur thuis om naar de golfclub te gaan waar je die
dag competitie gaat spelen. Alle teams worden ontvangen met koffie/thee en gebak en daarna gaat iedereen wat
ballen inslaan voordat ze aan de wedstrijd beginnen.
In de middag vindt er een gezamenlijke lunch plaats waarna aan de middagronde wordt begonnen. Spelers die
klaar zijn met hun middagronde keren terug naar het clubhuis en evalueren samen met de flight- en teamgeno-
ten de speeldag onder het genot van ’n drankje en borrelhapjes. Tegen 19.00 uur schuift iedereen gedoucht en
wel aan de dinertafel aan. Het is gebruikelijk dat tijdens het diner de 5 teamcaptains beurtelings ’n speech
houden om de dag op ludieke wijze te evalueren en rond 22:00 uur arriveer je moe maar voldaan weer thuis.
Er wordt geen inschrijfgeld betaald om aan de NGF-competitie deel te nemen. De reiskosten, ontvangst koffie/-
thee, gebak, borrelhappjes, drankjes en diner zijn uiteraard voor eigen rekening. Gemiddeld kost deelname aan
de NGF-competitie zo’n 500 euro per persoon.
 Op dit moment spelen de meeste teams op zondag hun competitie maar er zijn ook teams die op dinsdag of
donderdag hun wedstrijden spelen.
 
De TC organiseert jaarlijks een team-trainingsdag voor alle spelers die competitiespelen. Tijdens zo’n middag
wordt er uitleg gegeven over spelregels en wordt er een onderlinge wedstrijd gespeeld. Uiteraard is er dan ook
aandacht voor sportiviteit en respect, want het is zeer belangrijk dat wij ons als speler moeten blijven realiseren
dat we onze eigen golfclub vertegenwoordigen als we competitie aan het spelen zijn.
 
Teams krijgen vanuit de TC de mogelijkheid om zich door middel van teamtrainingen voor te bereiden op de
competitie. Davey (Pro) geeft per team maximaal 8 uur trainingen waarvan de helft van de kosten gefinancierd

NGF Competitie 

Helaas is de NGF Competitie 2020 afgelast, toch dit artikel hoe de NGF Competitie is opgezet en hoe het werkt. Het
geeft een goed inzicht wat er allemaal bij komt kijken. Mocht je interesse hebben in de toekomst mee te willen doen, dit
stukje zeker even doorlezen. 
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Platte daken

MMMetalen dak- en wandsystemen

De meest veelzijdige dakbedekker in uw regio.
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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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worden door de TC, de rest van het bedrag is uiteraard voor eigen rekening.
 
Als TC verwachten wij wel van de competitiespelers als tegenprestatie dat zij ook actief deelnemen aan club-
wedstrijden zoals de maandbekers en clubkampioenschappen.
 
NGF Jeugd
Davey (onze golfpro) is door het jaar heen elke les bezig met de jeugd om de enthousiast te maken om compe-
titie te spelen. Voor de jeugd zijn er geen kosten verbonden aan competitiespelen, dus ook niet voor de lunch
of eten na de wedstrijd. Dit wordt namelijk altijd gedaan op basis van wederkerigheid met andere clubs en deze
kosten zijn voor rekening van de ontvangende jeugdcommissie. Datzelfde geldt voor begeleidende ouders die
in de buffer spelen (achter de laatste flight aanlopen, zodat dewedstrijd spelers niet gestoord worden door
achterop komende flights). In de jeugdcompetitie spelen ze 9 holes greensome en 9 holes single. 
 
I-Golf-Mix-competitie
De teams bestaan uit heren, dames of mix met als doel om zoveel mogelijk golfers van alle niveaus op een
laagdrempelige en ontspannen manier kennis te laten maken met golf in wedstrijd-en teamverband. Hier is geen
handicapbeperking. De Mix-competitie vindt plaats in de periode maart tot en met september op doordeweekse
dagen.
Kijk voor meer informatie op de igolf Mix! Website: www.igolfmix.nl of vraag het aan de teamcaptains van de 2
Geijsterse teams. (I-Golf Mix was voorheen de NoBra competitie)
 
Hieronder staan de teams met hun captains. Als je interesse hebt om competitie te gaan spelen, neem dan
contact met de captain op voor september. Uiteraard mag je ook contact opnemen met een van de TC leden of
met Davey.
Meer info vindt u op de site van de club onder Technische Commissie. Op golf.nl staan de agenda, de reglemen-
ten, poule-indelingen en uitslagen.
  
Team              Teamcaptain                  speeldag         competitievorm
Heren 1           Henk Steeghs               zondag            27 holes (9 greensome / 18 matchplay)  
Heren 2           Guido van der Steen    zondag            27 holes (9 greensome /18 matchplay)
Heren 3           Henk de Jong               zondag            27 holes (9 greensome / 18 matchplay)
Heren 4           Bert van Dijk                 zondag            27 holes (9 greensome / 18 matchplay)
Heren 5           Dick van Gasselt          zondag            27 holes (9 greensome / 18 matchplay)
Heren 6           Peter Price                    zondag            27 holes (9 greensome /18 matchplay)
Heren Sr 1      Peter Sijberts                vrijdag             27 holes (9 greensome /18 matchplay)
Dames 1         Jeanine Lommen          zondag            27 holes (9 greensome /18 matchplay)
Dames Sr1      Marina Lutam               donderdag      27 holes (9 greensome /18 matchplay)
Dames Sr2      Ineke Giebels               donderdag      27 holes (9 greensome /18 matchplay)
Dames Sr3      Ank v.d. Velden            donderdag      27 holes (9 greensome /18 matchplay)
 
I-Golf-Mix
Team 1                       Martin Cuypers
Team 2                       Jan Cremers
 
Jeugd                          Joep Walraven                     
 
Leden TC:
Henk Steeghs (voorzitter)
Ineke Giebels (secretaris)
Piet Knapen (lid)
Davey van Mulken (adviseur)
 
 
Met sportieve groet, de TC,
 
Henk Steeghs
06 – 42 49 09 25
botak.is.never@home.nl

NGF competitie (vervolg)

Heren 2 team in actie tijdens de training onder begeleiding van Davey
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Zo.

Geen 18, geen alcohol

Met trots voor u gebrouwen

X51647_Bavaria_Pils_Adv_A4_staand.indd   1X51647_Bavaria_Pils_Adv_A4_staand.indd   1 24-02-14   09:1024-02-14   09:10

Uw adres in de regio voor verkoop 

jong gebruikte campers en onderhoud.

www.pit-camper.nl
Peters-Iveton Agrobaan 7 Ysselsteyn

Tijdens de Trainingsdag voor de NGF competitie namen 54 deelnemers deel. 
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In memoriam Piet Hein van Thiel
 
Omdat hij steeds slechter ging zien, was hij sinds korte tijd geen lid meer van
onze club. Maar voor een lange periode daarvoor dus wel, om precies te zijn:
33 jaar. Hij was niet alleen lid van een golfvriendenclubje, de DMC. Hij is ook
enige tijd voorzitter van de G & CC Geijsteren geweest en heeft hij de enige
professionele landelijke golfwedstrijd, die op onze club wordt gehouden, een
bepalend gezicht gegeven.
Redenen genoeg om hem hier nog eens te gedenken, nu hij vrij plotseling op
12 februari jongstleden, op 79-jarige leeftijd is overleden.
In november 1996 trad hij toe tot het bestuur en in 1998 werd hij voorzitter als
opvolger van Marjan Meijer, interim voorzitter. Vijf jaar heeft hij als zodanig
gefunctioneerd. Startend vanuit die positie heeft hij zich met name vele jaren
lang ingezet om de jaarlijkse nationale pro- kampioenschappen matchplay op
onze club mede te organiseren en bekendheid eraan te geven door enkele
evenementen eromheen op touw te zetten. Zo waren er bijvoorbeeld jaarlijks,
wat genoemd werd, prominenten op Geijsteren aan te treffen, welke door toe-
doen van Piet Hein zover konden worden gekregen. Om enkele namen te
noemen:  Pieter van Vollenhoven, Freek de Jonge, Leo Beenhakker, Anthony
Kamerlingh, Beau van Erven Dorens, Bart de Graaff. Deze prominenten
speelden dan, naast een pro-am, een aantal holes voor de fun, de zogenaam-
de shoot-out. Maar iedereen deed wel bloedserieus zijn best: niet alleen echte
golfers willen liever winnen dan verliezen. Grote belangstelling van toeschou-
wers uit met name de regio’s boven de grote rivieren, heeft het evenement
echter nooit getrokken.
De oudere leden onder ons zullen het zich nog wel herinneren: een niet al te
beste verhouding van de club met De Stichting in die tijd. Piet Hein heeft zich
met veel energie ingezet om het beste er van te maken, hetgeen - laten we
zeggen - niet altijd naar wens verliep, maar de goede vrede heeft hij wel altijd
weten te bewaren.

In Memoriam Piet Hein van Thiel

Voor alle duidelijkheid: de relatie van onze golfclub met de Stichting is nu al geruime tijd goed te noemen.
Alhoewel Piet Hein in zijn handelen steeds uit was naar het goede compromis, ging hij niet altijd even consequent te
werk, maar kon hij het met zijn beminnelijkheid eigenlijk altijd goed redden en werd hij als persoon door iedereen ge-
waardeerd. Steeds op zoek naar iets origineels wist hij bijvoorbeeld binnen zijn golfvriendenclub  een wedstrijd te orga-
niseren met als trofee “De pet van Fred“. Tijdens een verblijf in de USA namelijk ontmoette Piet Hein bij een golfevene-
ment Fred Couples, die hij zijn golfcap mét handtekening wist te ontfutselen.
 
Piet Hein van Thiel heeft binnen onze club zijn sporen wel verdiend en er de nodige vrienden gemaakt. Bovendien, het
mag gerust nog eens gezegd worden, door velen werd hij zeer gewaardeerd. Hij behoorde tot dat deel der leden, dat
een golfclub nodig heeft om er in brede zin goed te kunnen vertoeven. De club zal hem voor het vele dat hij heeft inge-
bracht dan ook erkentelijk blijven en goede herinneringen aan hem bewaren.
 
Jef Hagemans
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plaatsen als gevolg van de weersom-
standigheden sprake van slijtage/aan-
tasting. Zonodig wordt daar ook iets
aan gedaan. Vooralsnog echter, zo is
de inschatting, gaat de brug construc-
tief gezien nog minimaal zo’n dertig
jaar mee.                                             
                                                              
En dat is geen sprookje!
Zeker als u bedenkt dat de club tijdig
anticipeert op toekomstige ontwikke-

Brug op hole 18 komt rechtstreeks
uit sprookjesbos van de Efteling.
 
Precies, deze brug is nog lang niet aan
zijn einde. Begin jaren tachtig van de
vorige eeuw werd dit bruggetje, dat
inderdaad ook nog in de Efteling dienst
heeft gedaan, door de club aange-
schaft. Nu is zo’n veertig jaar voor een
brug niet oud. Het ontwerpuitgangs-
punt is dat dergelijke bruggen onge-
veer vijftig tot tachtig jaar moeten kun-
nen functioneren. Dit betekent echter
niet dat deze bouwwerken bij het be-
reiken van die leeftijd ook daadwerke-
lijk op instorten staan. Zeker niet als
goed onderhoud wordt gepleegd.
 
Periodiek, maar tenminste elk jaar, bij
voorkeur bij laag water, wordt deze
houten brug door onze greenkeepers
aan een uitgebreide inspectie onder-
worpen. Op basis van de resultaten
van deze inspectie worden zonodig
maatregelen getroffen. Zo is enige
jaren geleden het brugdek nog volledig
vervangen. Natuurlijk is op een aantal

Sprookjes Zijn De Wereld Nog Niet Uit
lingen door potentiele brugwachters/
inspecteurs de gelegenheid te bieden
hun kennis op peil te houden door deel
te nemen aan golf-bridge wedstrijden.
Daarnaast geldt ook nog steeds:
 
Eenmaal deze brug, achter de rug
Nadert het einde, Off Course, al vlug.
 
Hans Sommerdijk

Valentijnsdiner
Al tijden hadden Wilma en ik in het
clubhuis het bord zien staan met het
overheerlijke diner van Iris en Koen.
Zwezerik, soep, kreeft, toetje, het
water liep ons in de mond. Maar hoe
kregen we onze mannen zover om ons
te vragen, want  Valentijn was toch een
man. Maar nee hoor. De tijd schreed
voort en ondanks onze subtiele hinten
kwam geen van de heren op het idee.
Dus hebben we het zelf maar geregeld,
want zeg nou zelf, de liefde van de man
gaat door de maag!
We hebben genoten, heel het diner

was heerlijk en in hartjesvorm op het
bord geserveerd. Met ook nog een
mooi aperitief en een rode roos voor
de dames.
 
Bedankt Iris en Koen, we schrijven ons
vast in voor volgend jaar!
 
Barbara Reuwer.
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Interview met Bert Hendriks,  Caddiemaster 
Interview met de caddiemaster, Bert Hendriks.
 
Het was maandag, een week na storm Ciara en een dag na broertje Dennis.
Nu strak blauw, maar foei wat een schade wederom. Ik was benieuwd wat Bert
ervan zou vinden. Het was lekker warm in zijn ‘kantoor’ (iedereen noemt het
eigenlijk het Hok, maar dat kan ik toch moeilijk opschrijven), met koffie en
speculaasjes.
En voordat ik mijn eerste vraag kon stellen zei hij: “Wie is Barbara?” Wat
geestig, dat is nog eens een ander begin. En oprechte interesse in de ander.
Dat kom je ook niet meer zo heel vaak tegen! Drie kwartier later konden we dus
beginnen… (Nee hoor, grapje!)

 
Oké Bert, hoezo caddiemaster? Vertel eens.
 
“Nou, ik zag de vacature destijds voorbij komen en dat leek me eigenlijk wel
heel leuk. Heb vanzelfsprekend wel overlegd met mijn vrouw Antonie want het
is ook een weekendbaan. Die gaf me de ruimte en tot dusver zijn mijn positieve
verwachtingen helemaal uitgekomen. Ik ben niet gepensioneerd, maar ik was
wel uitgewerkt. Antonie werkt nog 4 dagen per week en dan kun je wel thuis de
was gaan doen en poetsen, maar dat is toch ook niet alles, haha. Ik ben 1 au-
gustus begonnen, dat is een drukke tijd, hoog zomer. Ben toen echt wel voor
de leeuwen gegooid maar met collegiale hulp van Rachel, Eric, de jongens van
Greenkeeping en de Marshalls is het allemaal goed gekomen. Verder ben ik
graag buiten, graag bezig en graag onder de mensen. Hoe mooi kan het dan
zijn? Bovendien golf ik zelf, ik was al lid en voel me ook nog steeds lid van de
club. Dat vertaalt zich ook terug in mijn werk. Ik doe de dingen die ik zelf als
speler verwacht van de caddiemaster.”
 Je bent echt zo’n bezige bij, je staat altijd ‘aan’. Ik zie je niet vaak in je hok.

(Toch Hok!)
 
“Ja, dat klopt. Er is natuurlijk ook altijd wel wat te doen, je moet het werk ook
een beetje zien. Bovendien ben ik nogal van de orde en netheid, dat zorgt voor
een prettige uitstraling naar leden en gasten. Stilzitten is sowieso niks voor mij.
Als ik aanwezig ben dan staat er een lijstje met mijn telefoonnummer voor het
raam van het hok, dus iedereen kan mij bereiken.
Het grappige is dat iedereen denkt dat het rondrijden het belangrijkste is. Dat
is natuurlijk wel belangrijk, maar als je één keer een rondje hebt gemaakt ben
je even klaar. Als je het vaker zou doen kom je toch weer dezelfde mensen
tegen.”
Nou, dat zou volgens mij voor sommigen golfers niet verkeerd zijn. Je hebt er
toch altijd die zelfs op een gesloten baan gaan spelen, rijden waar het niet mag,
of zelfs over de wintergreen! En waarom rijden ze nou dwars door de blubber,
waarmee ze de baan nog meer kapot rijden, terwijl er omheen toch ook echt
heel veel ruimte is.
“Ach ja, ik snap ook niet waarom sommigen dat doen. Ik vind het heel jammer
en onbegrijpelijk en het bezorgt Greenkeeping ook nog eens veel extra werk.
Maar ja, het is vreemd genoeg op de één of andere manier niet te voorkomen.
En ach, ik laat mijn humeur daardoor niet bederven, dat zou zonde zijn.” Knap
hoor, ik zou er behoorlijk van gaan balen.
 
“Weet je: Eric, Rachel en ik hebben het prima samen. Dat is veel belangrijker.
Het bestuur bepaalt het beleid en wij voeren het met ons drieën uit. We hebben
vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid daarin. Heerlijk vind ik dat. Niemand
die in je nek loopt te hijgen, laat ons maar gaan! Met de Marshalls loopt het ook
prima, het geeft een goed verenigingsgevoel om met de eigen leden samen te
werken. In de nabije toekomst gaan we thema-weken houden. De ene keer
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Interview met Bert Hendriks,  Caddiemaster 
vragen naar de pitchfork, de andere keer letten we op de routing, etc. Misschien
dat leden en gasten zich dan wat bewuster worden van verschillende zaken.”
 
En wat heb je dan voorheen gedaan?
 
“Ik ben altijd persvoorlichter/woordvoerder bij verschillende werkgevers ge-
weest. Na mijn studie begonnen bij DAF Trucks in Eindhoven, daarna o.a. bij
het ministerie van VWS voor de toenmalige Keuringsdienst van Waren, de
gemeente Rotterdam, Essent en een zorgorganisatie in Utrecht.” Hè? Jij in de
zorg? “Zeker wel, en drie keer raden: als persvoorlichter/woordvoerder, haha!
Maar inderdaad, dat was niet de match, waarop ik als consultant voor mezelf
ben begonnen. Dat heb ik bijna 4 jaar gedaan voor een oud-collega die een
klein energiebedrijf had in Nijmegen. Toen hij zijn zaak verkocht was dat een
mooi moment voor mij om mijn werkzame leven af te sluiten. Zo kon ik nog meer

En alweer de laatste vraag: wat wens je de lezers toe?
 
“Vanzelfsprekend veel golfplezier en dat iedereen maar lang gebruik mag maken
van één van de beste en mooiste banen van Nederland, want dat is Geijsteren.
En nou ja, probeer daarbij wel de etiquette in acht te nemen en als het nodig is
even wat geduld te betrachten in het besef dat een mens blij zou moeten zijn
met het feit dat hij kan en mag golfen.”
 
Mooi Bert, heel hartelijk dank voor dit interview, we leren je een stuk beter
kennen.
 
Barbara Reuwer

gaan golfen tot na een half jaar deze vacature voorbij kwam. Ik ben er helemaal
blij mee, ga fluitend naar mijn werk en ook weer fluitend naar huis. Heerlijk toch!”
 
Zeker, daar zullen heel wat mensen jaloers op zijn. En hoe lang golf je al?
 
“Sinds 2000. Het leek me gewoon leuk en dat was ook zo. Al vrij snel heb ik
mijn zoon Bram meegenomen die enkele jaren jeugdtraining heeft gehad en
daar kan ik al lang niet meer van winnen. Ieder jaar gaan we samen ergens een
paar dagen golfen in het buitenland, helemaal prima. Wat was je mooiste
rondje golf?  “Nou, twee jaar geleden was ik met Bram in Schotland. Het was
prachtig weer, mooie banen en we zaten in Edinburgh, dus niet verkeerd.
Verder ga ik al jaren met een aantal kerels op golfvakantie, meestal in Spanje
en Portugal, maar vorig jaar hebben we Turkije ontdekt. Ja, inderdaad, zo’n
all-in formule. Ik zal je eerlijk vertellen dat ik hier toch wel mijn bedenkingen bij
had, maar het heeft alles overtroffen. Prachtige banen, geweldige service, uit-

stekend niveau van eten en drinken en vriendelijkheid alom. In april gaan we
weer voor een week.” Klinkt goed, ik zal toch ook eens mijn vriendinnen aankij-
ken. Vast ook heerlijke hamans. “Ja, moet je zeker doen!”
 
(Hij sprint even weg om een groepje gastspelers op hole 1 even tot de orde te
roepen.)
 
En wat is nu het minst leuke van het vak? “Tjonge jonge, daar vraag je wat.
Alles is leuk en doe ik met plezier. Je zou misschien verwachten het aanspreken
van mensen op de dingen die ze niet correct doen, maar dat hoort er gewoon
bij. Maar wel op een correcte manier. Niet als een politieagent gaan staan
gluren en dan ineens uit de bosjes naar voren springen, dat is niet meer van
deze tijd. Haha, ik zie het al voor me.”
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Van en Voor de Jeugd
Jeugdgolfseizoen 2020
 
Na een golfrijk 2019 is het golfseizoen
2020 al weer in volle gang. De winter
stond voor de deur, de golfbaan was
winterklaar gemaakt, echter Ciara,
Ellen en Dennis hadden andere plan-
nen. Zij bliezen de kou uit de lucht en
in februari leek het al lente. Kortom
weer om de baan in te gaan!
 
Het komend golfseizoen verzorgt
Davey op woensdag en zondag weer
de golflessen. Tijdens deze uren leert
hij onze jeugdspelers de basistechnie-
ken, daagt de jeugdspelers uit met
allerlei aparte slagen en draagt bij aan
het spelplezier van onze jeugd. Ook
aan course management wordt ge-
dacht. Een aantal keer vindt u onze
jeugdspelers op zondagochtend in de
baan, waarbij Davey van flight naar
flight loopt om uitleg te geven. Als
klapper organiseert Davey ook dit jaar
weer de traditionele Lichtjeswedstrijd.
 
Naast de golflessen, organiseert de
jeugdcommissie op vier zondagoch-
tenden een jeugdwedstrijd. Ook dit
jaar staat de Ouder-Kindwedstrijd
weer op het programma. Naast de
“eigen” wedstrijden, is Geijsteren in
mei wederom gastheer voor de jeugd-
uitwisseling. Deze uitwisseling gaat
het derde jaar in en dit jaar is Cross-
moor toegetreden tot de uitwisseling.
Helaas hebben de Golfhorst en Bleij-
enbeek besloten dit jaar niet mee te
doen.
 
Ons competitieteam gaat ook dit jaar
weer de baan in. In juni staan wedstrij-
den in en tegen Brunsummerheide,
Hoenshuis en Overbrug op het pro-
gramma. Mocht u benieuwd zijn hoe
het ons jeugdteam vergaat, kijk dan op
de NGF-site onder “Jeugd 18 holes,
1ste Klasse, poule J111”.

                      Claire en Sterre in actie

                     Benjamin en Jur  in actie

Red: Helaas geld hier ook dat de NGF
competitie en andere wedstrijden zijn
afgelast i.v.m. de coronacrisis
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Van en Voor de Jeugd
Winderige golfles
 
De jeugdlessen zijn in januari alweer
gestart. De eerder genoemde stormen
inspireerde Davey tot geweldige les-
stof. De jeugdleden konden zo leren
wat de wind met een golfbal doet, hoe
jij een bal laag onder de wind kunt
spelen en hoe ver een drive gaat met
wind mee.
Vooral de les waarbij de oefendriehoek
(ook wel bekend als Talentenbaan)
met drie verschillende ballen bedwon-
gen moest worden is nu al legenda-
risch. De jeugdleden moesten de holes
lopen met een foambal, tennisbal en
plastic bal met gaten. Vooral de hole
waar met een foambal gespeeld moest
worden, bleek hilarisch. De wind stond
vol tegen, dus de bal moest laag ge-
speeld worden. Vol goede moed sloeg
de eerste speler af…… de bal verliet
de club, vloog weg, werd door de wind
opgepakt en landde 10 meter achter
de tee…. Terwijl de overige spelers
lachten, stapte de speler, iet wat ver-
baasd, naar de bal en sloeg met slag
twee de bal wel 2 meter…. achteruit!
Inmiddels rolden de andere spelers
over de grond van het lachen. De
battle tussen de foambal en de wind
was nog lang niet over. En ook de
andere spelers ondervonden dit. Nou
ja, niet alle spelers. Eén jongedame
kreeg de golfbal maar niet echt de lucht
in en dat bleek in dit geval een mega
voordeel. Met enkele slagen lag zij op
de green, terwijl haar medespelers nog
rond de tee bezig waren.
Zelfs toen de les al voorbij was, ging

                      Jasper  maakt de tennisbalput met een ijzer 7 ?

de battle tegen de wind door. Uiteinde-
lijk kwamen de jeugdspelers met buik-
pijn van het lachen en grote verhalen
het clubhuis binnenlopen. Davey had
weer een zeer leuke les uit zijn golftas
getoverd.

Van Berend van Zanten ontvingen de
foto's hiernaast. De golbaan is mo-
menteel dicht, maar de jeugd wil toch
oefenen. Dus dan thuis maar wat be-
denken. Het oefennet kan goed dienen
om je swing te beoefenen. De doelen
voor het chippen zijn wel erg leuk be-
dacht. 
Succes met oefenen
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Dames Commissie
Links: de leden van de nieuwe Dames
Commissie.
 

Bovenste rij vlnr: 
Mia van ’t Reve, Marie-Thérèse Tom-
low. 
Middelste rij vlnr:
José de Bruijn, Annelies Willems, Es-
ther Kouwenberg, Hanneke Neer-
voort, Lenie Hoogenboom, Mieke
Vercauteren, Carla Vaessen. 
Onderste rij:
Joos Janssen, Riny van Sundert

Damesdag vossenjacht op 20-2-2020
 
Op 20 februari speelden we een vos-
senjachtwedstrijd.
De vos was Anke van de Velden. Zij
versloeg in 2019 de vos met 5 plussen.
Dit was een geweldige prestatie. Als
eer beloofden we haar om in 2020 als
vos te lopen. Anke was hiermee zeer
in haar sas.
Ze nam extra lessen bij onze pro
Davey en trainde op alle facetten van
het golfspel.
 
Donderdag 20 februari 2020 was de
dag aangebroken waarop Anke zich al
weken had voorbereid.
Ruim voor de wedstrijd begon, was
Anke al heel enthousiast aanwezig. Ze
snelde naar de driving range om in te
slaan en op de puttinggreen werd ook
nog flink geoefend. Ik nodigde haar
even voor 9.30 uur uit om te starten
met de wedstrijd.
De wedstrijd verliep uitstekend, Anke
speelde heel goed en zeer geconcen-
treerd tot en met hole 18.
Mijn complimenten Anke, het was heel
fijn om met jou als vos te lopen. Ik kon
de kunst gewoon afkijken en speelde
heel relaxed. Dit was het geheim en zo
kwam ik tot 6 plussen en ben dus heel
veel dank verschuldigd aan Anke.
De andere dames hebben dit voordeel
niet gehad en de hoogste score was
plus 1.  Deze dames kwamen terug
met alle complimenten voor de vos.
Het was weer een super gezellige
Damesdagwedstrijd.
Nogmaals hartelijk dank Anke voor
jouw deelname als vos.
 
Riny van Sundert

Stamppotwedstrijd 
Op 6 februari hadden we weer onze
stamppotwedstrijd met als spelvorm
de “Walz” over 13 holes.Het is altijd
weer even hectisch voor de wedstrijd
hoe er geteld moet worden maar ge-
lukkig was het deze keer niet zo moei-
lijk en snel duidelijk.
Eerst een eindje lopen om bij de afslag
van hole 4 te komen terwijl onze wielen
mooi wit werden van het ijs.Maar ge-
lukkig was er geen wind en werd het
al snel een graadje warmer.
Met Ria Frenken en Gerda Arts speel-
den we gedrieen een gezellige en
ontspannen wedstrijd.Naast een paar
onfortuinlijke puts (hebben de holes
opstaande randjes?) verzamelden we
aardig wat punten en wel 56 en dat
bleek meer dan genoeg voor de eerste
prijs.Een leuke prijs nl. een tijdschrif-
tenbon zodat we thuis op de bank nog
fijn kunnen nagenieten met een zelf-
gekozen tijdschrift.

Wat schotelde offcourse ons weer
heerlijke stamppotten voor met twee
soorten worst (thuis krijgen we maar
een soort) en ook nog een drankje erbij
van de Damesdag.

          De Vos en de Winnaar

De Winnaars van de Stamppotwedstrijd

Voldaan en goed gemutst moesten we
toch weer richting huis na een geslaag-
de en gezellige Damesdag.
 
Hartelijk dank voor alles,ook namens
Ria en Gerda, Marianne Melis

20



Dames Commissie
Notulen van de jaarvergadering Damesdag 30-01-2020.
 
Afwezig met  kennisgeving: Leontine Buytendijk, Spoek Verstraaten.
 
Riny heet iedereen van harte welkom en meldt dat de eclectic wedstrijd door
de creatieve organisatie prima is verlopen.
 
We nemen een minuut stilte in acht voor onze overleden leden in 2019:
Gertie Pelser, Truus van Osch en Marlies van Dijk.
      
Het jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd. Er zijn geen vragen.
 
De kascontrolecommissie bestaande uit: Nellij van Rijswijck en Henriëtte
Panken geeft aan dat alles in orde is.
De kascontrolecommissie zal volgend jaar bestaan uit: Henriëtte Panken en
Marie-José Scheerder.
Annelies geeft aan dat we een buffer hebben, vandaar het besluit om elke
eerste donderdag van de maand een drankje te doen voor iedereen. In 2021
krijgen we geen bijdrage meer van het bestuur. We gaan er vanuit dat het dit
jaar nog wel het geval is maar hoeveel dat precies zal zijn is nog onduidelijk.   

De wedstrijdkalender wordt mogelijk nog aangepast.
Vanwege te weinig deelnemers starten we voortaan alleen nog op hole 1.
Enkele leden kunnen de wedstrijdkalender niet openen. Hanneke kijkt ernaar.
De wedstrijdkalender zullen we op het prikbord hangen en staat ook op de
website.
Mariet Volleberg ontvangt geen mail. Hanneke kijkt dit na.   
 
Dit jaar 2 x Vossenjacht: 20 febr. is Anke van der Velden de Vos en
1 okt. de zomerwinnares van 2019.
 
Ger Houba geeft aan dat er 7 mei geen wedstrijd kan zijn omdat er 2 competi-
tieteams thuis spelen.
Annelies overlegt met Bert of er een 9 holes wedstrijd gespeeld kan worden.
 
De nieuwe DACO leden José de Bruijn en Marie-Thérèse Tomlow stellen zich
voor.
 
Afscheid van Joos Janssen. Joos krijgt een mooi, zeer verdiend dankwoord van
Riny.

We zingen een vrolijk lied voor Joos en van de Damesdag krijgt ze twee glazen
aangeboden met het logo Damesdag Geijsteren.
We heffen het glas op Joos en de Damesdag!
Joos bedankt voor de fijne samenwerking en de mooie tijd. Ze breekt ook nog
een lans voor de 9 holers!
       
Rondvraag:
Leonie Lokin  vraagt waar de hark moet liggen. Naast de bunker, aan de bui-
tenkant met steel richting teebox.
Marianne Wils vraagt waarom we geen 13 holes kaarten hebben. De reden is
dat het enige verschil is dat de index van hole 8 geen 10 is maar 5.
Liesje van der Geest meldt dat het zo gezellig was met de chocolademelk en
het lekkers bij de drivingrange toen we niet in het clubhuis terecht konden!
 
Riny dankt iedereen voor de aanwezigheid en een gezellig samenzijn met z’n
allen!
 
De Damescommissie
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PUZZEL GOLF- EN COUNTRYCLUB GEIJSTEREN 
SDSDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTAAL 

 

4        hoek tussen voor- en onderkant clubhoofd; 

6        snelst dalende in de handicap; 

11 de regels waarin wordt beschreven hoe de voorrang in de 

baan is geregeld; 

12 club met de hoogste loft, om de bal kort en hoog te spelen ; 

13 voormalig caddiemaster; 

14 naam bestuurslid; 

15 apparaat om de snelheid van een putting green te bepalen ; 

17 inrichter clubrestaurant; 

18 die mag het weten; 

20 redelijk zeldzaam vogeltje; 

21 slag naar de green; 

23  bovenlaag van de green tot enkele centimeters in de grond 

met messen bewerken; 

26 waardoor baan en bijbehorende faciliteiten tijdelijk werden 

gesloten; 

27 organisatie van ondernemers die samen de golfclub 

ondersteunen en onderling veel netwerken; 

 

Oplossing?  Zie een van de laatste pagina’s  

      

VERTICAAL 

 

1 Raf Dittrich; 

2 woonplaats Bert Hendriks; 

3 naam onze professional; 

4 gebrouwen met zuiver mineraalwater uit eigen bron; 

5 voormalig redactielid; 

7 2 slagen onder par; 

8 bijdrage die wordt betaald om een aantal holes te spelen; 

9 spelvorm waarbij hole- als ronderesultaat afhankelijk 

wordt gesteld van de handicap van de speler; 

10  wedstrijdcommissie; 

16  golfer van het jaar 2019; 

17 medewerkster "Off Course"; 

19    korte hoge slag, gespeeld met een club met veel loft;  

22    dwergauto voor golf; 

24  een kennismakingsarrangement voor een groep personen; 

25  voornaam Nederlands beste golfer; 

©2020 Hans Sommerdijk 
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Meer tijd ook voor de kinderen. Buiten de schooltijden worden, in geval beide ouders aan het werk zijn, de kinderen aan
de zorg van de grootouders toevertrouwd. Iris: “Wij hebben heel veel geluk met opa’s en oma’s in de buurt en ze zijn
bovendien super flexibel. Daarbij hebben wij altijd al fulltime gewerkt dus ze zijn het wel enigszins gewend.”
Terugkijken:  
Zijn de verwachtingen die jullie aan het begin hadden uitgekomen?
Beiden antwoorden hierop volmondig: “Boven verwachting! Wij hadden wél verwacht dat mensen ons een kans zouden
geven en het met ons als nieuwe uitbaters zouden willen proberen, maar iedereen is nu wel heel erg enthousiast. Niet
in de laatste plaats wij zelf uiteraard. We wisten van tevoren dat we flink moesten aanpoten en dat het zeven (lange)
dagen in de week zouden zijn maar dat weegt niet op tegen dat wat er tegenover staat".
Zijn er het afgelopen jaar, naast de herinrichting van het clubhuis en de prijs, nog andere opmerkelijke zaken geweest?
"Een voor ons goede ontwikkeling is dat steeds meer leden het clubhuis ook zien als een gelegenheid om er een feest
te geven. Zo was er een mevrouw die hier haar tachtigste verjaardag vierde en was er een echtpaar dat hier het feest
ter ere van hun vijftigjarig huwelijk organiseerde. Dat zijn evenementen die wat ons betreft vaker mogen gebeuren".
Zijn er ook zaken die zijn tegengevallen? 
"Eigenlijk is daar geen sprake van. Dat het hard werken is dat wisten we maar zolang we het nog steeds leuk vinden is
dat ook niet erg. En daarbij is het prettig dat we een geweldig goed team hebben. Het is nooit te veel als we eens een
keer wat vragen en iedereen is ook bereid om ’s zomers langere dagen te werken".

OffCourse gaat iedere dag voor het GVB
Het jaar 2019 is het eerste volle jaar dat Iris en Koen met hun team het
restaurant in ons clubhuis exploiteren. Een goed moment dus om eens
terug te kijken. Daarnaast vormen ook de onlangs afgeronde herinrichting
van het clubhuis en de behaalde Players First Award aanleiding om met
hen in gesprek te gaan. Ook nemen we een kijkje in de toekomst.
 
Voordat we aan het eigenlijke vraaggesprek beginnen krijgen we het eerst over
hoe ze zich voelen en over de thuissituatie. Hoe het met ze gaat is duidelijk;
beiden zitten goed in hun vel en hebben het naar de zin. Koen (29) en Iris (34)
hebben twee kinderen. Momenteel is het niet zo druk in het restaurant en is er
wat meer vrije tijd dan in het hoogseizoen.

Zijn er werkzaamheden die er bij horen maar die je achteraf gezien liever niet
doet?
“De administratie bijwerken is wél iets dat we niet altijd met veel plezier doen,
maar toch elke avond moet gebeuren. Dan heb je zo’n dertien, veertien uur
gewerkt en dan moet je daar óók nog eens voor gaan zitten. Dat is dan soms
nét te veel. Dát is iets wat we een beetje hebben onderschat, maar gelukkig
krijgen we daar wel hulp bij.”
 
Noem eens een aantal bijvoeglijke naamwoorden die passen bij Off Course.
“Om in stijl te blijven”  aldus Koen: “Wij gaan in het clubhuis elke dag voor ons
GVB. Gastvrij, Vriendelijk en Betrokken.” Waarbij Iris nog aanvult dat die
betrokkenheid vooral ook zit in het gegeven dat men - anders dan in een café/
restaurant waar veel passanten zijn - iedereen bij naam kent en veelal ook weet
wat de wensen zijn en hoe men het geserveerd wil hebben.
 
Nieuwe inrichting 
 
Is, terugkijkend, alles volgens planning verlopen?
"Op enkele details na die wat langer bleven liggen, zijn we met z’n allen aardig
binnen de planning gebleven. Wij konden weer open op de dag dat ook gepland
was en dat is belangrijk.”
Hoe zijn in het algemeen de reacties van de leden? 
Super, mooi, geweldig, fijne stoelen, gezellig, mooie verlichting en ga zo maar
door.
Aanvankelijk was het nog wat donker maar dat is het nu ook niet meer. Daarnaast
is de akoestiek met de mooie abeeldingen aan de wand ook een stuk verbeterd.
En jullie, wat vinden jullie er van?
Al bij al is het ook wat ons betreft geworden wat we er van verwacht hadden.
We hebben daarin ook een belangrijk stem gehad. Wij zijn er dolblij mee. Na-
tuurlijk zijn er nog wat dingetjes die naar aanleiding van het gebruik aanpassing
behoeven maar over het geheel genomen zijn wij bijzonder tevreden.
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De Players 1st Award  
 
Tijdens de afgelopen nieuwjaarsborrel, werden Iris en Koen met een bloemetje
verrast. Aanleiding vormde het behalen van de eerste prijs `Hoogste NPS
ontwikkeling Restaurant.’ Met deze Net Promotor Score wordt de klanttevre-
denheid geïllustreerd. De afgelopen periode hebben alle leden persoonlijke
uitnodigingen gekregen om mee te doen aan de enquêtes van Players 1st.
Daarbij heeft de waardering voor onze horeca landelijk gezien de grootste en
beste ontwikkeling doorgemaakt (de hoogste stijger). Een geweldig compliment
voor het harde werk en grote inzet van Koen en Iris. Woensdag 15 januari
hebben zij hun Award in ontvangst genomen tijdens het Nationaal Golf Congres
te Papendal.

Welke conclusies trekken jullie naar aanleiding van dit succes.
Koen: “Dat de leden tevreden over ons en ons team zijn en dat het ons gegund wordt.”
Van het restaurant kunnen ook niet leden gebruik maken; zijn jullie actief bezig om die hier naar toe te krijgen?
“Concrete acties zijn: het mooie bord dat is geplaatst aan het begin van de toegangsweg (Het Spekt), wij zijn aangeslo-
ten bij “Fietsnetwerk.nl”  waarbij wij vermeld worden als “afstapmoment” en daarnaast adverteren wij in de plaatselijke
media. Maar wat het belangrijkste is - en dat kunnen we alleen maar beïnvloeden door ons best te doen- is de mond tot
mond reclame. Overigens zijn wij ook naar aanleiding van de Award geïnterviewd door het regionaal weekblad “Peel en
Maas” In het artikel in deze krant hebben we ook nog eens aangegeven dat het zeven dagen per week open is voor
iedereen." 
De meeste medewerkers werken hier al vele jaren. Er is weinig personeelsverloop dat zegt iets over de werksfeer. Wat
doen jullie om die goede sfeer in stand te houden                                   
"Ja, ik denk eigenlijk niet veel meer of minder dan dat andere werkgevers doen. Natuurlijk is de beloning zo als die moet
zijn en hebben we ook een personeelsuitje en zorgen we voor een attentie met Kerst en bij verjaardagen etc.  Maar wat
vooral belangrijk is, is dat je doet wat je zegt en op tijd je waardering uitspreekt. Daarnaast zijn we best open en voor
iedereen benaderbaar en behandelen we iedereen op een gelijke manier."
 
Toekomst 
                                                                                                                                 
Hoe ziet de toekomst er uit. Gaat er op korte termijn nog wat veranderen? Komt er bijvoorbeeld een ander menu? 
Koen: “Ja wij zijn al bezig met een nieuwe kaart voor het komend seizoen (begint maart/april) die wordt uitgebreider.”
Uitgebreider of komt er een compleet nieuwe menukaart? 
Iris: “Jawel een nieuwe menukaart is de bedoeling. Wij willen eigenlijk twee keer per jaar een nieuwe kaart aanbieden.
’s-Winters maken wij die bewust wat kleiner omdat het in die periode ook wat minder druk is en er dus ook minder wordt
gegeten en ’s-zomers wordt er juist meer van het restaurant gebruik gemaakt en wordt de kaart uitgebreider. Overigens
betekent dat niet dat er louter nieuwe gerechten op de kaart komen.”
Dus de kans dat de lekkere “Kip oriëntale” en de overheerlijke “Rendang” terugkomen wordt niet uitgesloten?
Koen: ”Wie weet”
Zijn er nog onderwerpen die jullie onder de aandacht willen brengen?                                        
Daar wordt enige tijd over nagedacht. Koen: “Ja, misschien toch iets over het terras. Het is nu binnen zo mooi ingericht
en dat vraagt ook voor buiten om een aanpassing en dan vooral de terrasstoelen én tafels”. Iris: “Ja, maar ook de ver-
lichting want het is ’s-avonds zó donker. Ik denk dat we dat nog eens onder de aandacht van het bestuur moeten
brengen.”
 
Hans Sommerdijk
 

OffCourse gaat iedere dag voor het GVB (vervolg)
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Nieuwjaarsreceptie

De Nieuwjaarsreceptie was dit jaar op
12 Januari. Op zich niets bijzonders
want deze vindt ieder jaar plaats. Toch
werd het een bijzondere receptie.
Voorzitter Ruud Janssen hield zijn
speech in het nieuwe clubhuis, Ieder-
een was enthousiast over de nieuwe
inrichting. De fima Thomassen heeft
goed zijn best gedaan! Het was nog

even spannend of alles op tijd klaar zou
zijn, maar het is gelukt, natuurlijk
moesten hier en daar nog wat lampjes
opgehangen worden en de laatste fi-
nishing touch worden gedaan. Dat is
inmidels allemaal geregeld. Het bijzon-
dere van de receptie was dat Iris en
Koen de Players 1e award toegewe- zen hebben gekregen. Hoogste NPS

(Net Promotor Score) ontwikkeling
restaurant. Dit wil zeggen dat de leden
van G&CC Geijsteren Off Course de
hoogste waardering hebben gegeven
bij Players 1e. Daardoor hebben ze de
grootste en beste ontwikkeling doorge-
maakt op gebied van Golf Horeca.
Super gedaan!

op 18 holes 34 stablefordpunten
scoort, dan gaat zijn handicap om-
hoog.
 
Potentieel 
Hoe kan het dat we zo vaak niet in de
buffer spelen? Dat komt omdat de
handicap in ons EGA Handicapsys-
teem een afspiegeling is van ons po-
tentieel, van wat we kunnen als we een
goede ronde spelen. Elke keer als we
'slecht' spelen gaat onze handicap een
heel klein beetje omhoog, maar bij een
goede ronde daalt een handicap in
grotere fracties. Het handicapcijfer dat
daar elke keer uit volgt, geeft weer wat
je potentiële speelsterkte is. Maar daar
moet wel bij gezegd worden dat een
handicap alleen betrouwbaar is als je
elk jaar scores inlevert. Hoe meer
qualifying scores je inlevert, hoe beter
de handicap klopt. En hoe beter je
wordt, hoe vaker je in de buffer speelt
of nog beter.
Ga dus weer snel de baan in en speel
een qualifying ronde of wedstrijd en
wees niet teleurgesteld als je een kaart
met minder dan 30 punten inlevert. Het
is normaal om geregeld weinig punten
te scoren, zo werkt het handicapsys-
teem nu eenmaal. 

Je handicap in golf geeft je 'poten-
tiële speelsterkte' weer. Je wordt
daarom niet geacht om elke ronde
je handicap te spelen.
 
Betekent een score van 30 of minder
stablefordpunten dat je slecht ge-
speeld hebt? Nee, zo eenvoudig is het
niet. In de tabel hieronder zie je hoe
bepaalde handicapgroepen gemid-
deld scoren. Met andere woorden:
deze scores kun je verwachten als je
geregeld speelt. Maar als je in een
periode zit waarin je snel beter wordt
(of snel slechter), is het natuurlijk an-
ders. De cijfers bewijzen dat zelfs de
beste golfers in de meeste gevallen
een score onder de buffer inleveren.
Maar de betere golfers zijn gemiddeld
'vaster' en spelen vaker in de buffer
dan de andere handicapgroepen.
 
Buffer 
De 'buffer' is de term die gebruikt wordt
voor de zone waarin je handicap niet
omlaag en ook niet omhoog gaat. De
buffer verschilt per handicapcategorie.
Bij spelers met een handicap van 26,5
tot 36,0 is de buffer 31 tot 36 stable-
fordpunten. Dus als deze groep een
qualifying kaart inlevert met 31, 32, 33,
34, 35 of 36 stablefordpunten in een
18-holesronde, dan heeft die in de
buffer gespeeld en verandert de han-
dicap niet. Voor betere spelers is de
buffer kleiner. De buffer in een 18-ho-
lesronde voor een speler met een
handicap onder de 4,5 is 35 tot 36
punten. Als een speler in deze groep

Hoe vaak speel je je handicap?

Sound of Silence
strak blauwe hemel
intens groen gras
bloemen, bomen en struiken in bloei
toen zag ik, wat er was;
niemand die ervan genoot
tegen hun eigen wil
wel vogels, vlinders, flora, fauna
en voor de rest: doodstil
de baan verzorgd en gemaaid
klaar voor een nieuw seizoen
ontelbare golfers zijn bereid
maar mogen nu niks doen
onvoorstelbaar zoveel moois
dat wacht op wat gaat gebeuren
ondertussen groeit moeder natuur
in al haar mooiste kleuren
geduldig wachten golfers
tot de storm is verdreven
dan worden ze beloond en zien
onze baan is prachtig, gebleven
 
Een Anonieme schrijver

Playing handicap            Handicap of beter       Buffer           Onder buffer
 0-5                                  34%                            12%              54%
 5-12                                20%                            18%              62%
 12-20                              14%                            22%              64%
 21-28                              10%                            24%               66%
 29-36                                8%                            25%               67%
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doorrolt.
 
Wat te doen bij tegenwind?Bij tegen-
wind zal je er ook voor moeten zorgen
dat de bal laag blijft. En ga vooral niet
harder slaan dan normaal.
Als je geforceerd hard gaat slaan dan
gaat de wind ook geforceerd hard te-
rugslaan.
Maak altijd je golfswing af, ook al komt
er net op het moment van slaan een
enorme rukwind opzetten.
Bij tegenwind leggen we de golfbal iets
meer in het midden van onze stand dan
normaal.
Tevens moet je iets wijder gaan staan
en probeer je wat vlakker door de bal
heen te komen.
Je kunt ook de golfclub iets korter
vastpakken. Rustig swingen en goed
door de bal heen komen, zijn de suc-
cesfactoren bij deze hindernis
Bij tegenwind biedt de punchslag
enige tegenslag. Bij een punchslag
vliegt de bal laag weg.
De bal wordt vanuit de rechtervoet
gespeeld en het lichaamsgewicht is
meer op de linkerkant geplaatst.
De punch slag is een ¾ golfswing en
is een uitstekend middel om slagen
naar de green toe te spelen.

Afgelopen maanden hebben we een
flink aantal stormen gehad. Harde
wind kan je golfspel behoorlijk bein-
vloeden!. Hieronder een artikel hoe je
met harde wind kan omgaan in de
baan.
 
Gebruik hulpmiddelen om de wind
te peilen. Indien je op de afslagplaats
staat kun je een klein stukje gras pluk-
ken, dat vervolgens omhoog gooien
om te zien waar de wind vandaan
komt.
Je kunt ook naar de vlaggenstok kijken
(indien mogelijk) om te zien hoe de
wimpel waait.
Kijk ook eens naar de toppen van de
bomen om te zien hoe deze bewegen.
Soms voel je namelijk geen wind, maar
is deze er wel degelijk.
 
Hoe kun je spelen als je rugwind
hebt?Met de wind in de rug kun je weer
even “hoog van de toren blazen” .
Zeker als je de geliefde driver uit de
tas haalt en daarmee gaat afslaan.
In het clubhuis kun je toch wel 20 meter
bij de afstand, die je normaal met driver
slaat, optellen (bovenop de 10 meter
die je er standaard bij liegt).
Veel slimmer is het om met een houten
3 af te slaan dan met de driver. De
balvlucht van een houten 3 is namelijk
veel lager dan de balvlucht van de
driver.
De rugwind drukt de golfbal namelijk
naar beneden. Hoe lager je de bal
houdt, hoe verder je slaat.
Op de fairway zal je dit ook in gedach-
ten moeten houden. Soms 1,2 of bij
hele harde wind zelfs 3 clubjes minder
nemen is meer regel dan uitzondering.
Ook moet je met rugwind ervoor zor-
gen dat je de golfbal veel meer voor
het doel (lees green) moet laten landen
omdat deze nog een aantal meter

Golfen en Wind

Hoe moet je omgaan met zijwind?
Rugwind en tegenwind hebben we
gehad, maar zijwind bestaat natuurlijk
ook.
Zijwind kan voor de golfprofessionals
een waardige vriend zijn, maar voor de
amateurgolfer een geduchte tegen-
stander.
Bij zijwind die van links komt kun je de
golfbal het beste met een “fade” slaan.
De bal vliegt van links naar rechts. De
wind draagt de bal naar het doel toe.
Komt de wind van rechts dan haal je
het meeste rendement uit een “draw”
Dit is natuurlijk veel makkelijk gezegd
dan gedaan.
Een golf professional beheerst zijn
slagen en kan daardoor spelen met de
wind. Voor amateur golfers zijn er veel
meer valkuilen.

Als je van nature een slice in je golfs-
wing hebt dan versterkt de wind van
links deze balvlucht enorm.
Degene die een slice in hun swing
hebben doen er goed aan om meer op
links te mikken en de bal zo laag mo-
gelijk te houden.
De wind kan je vriend zijn wanneer je
deze voor je kan laten werken. Probeer
hier eerst mee te experimenteren als
je op de driving range staat. Als je de
slag goed beheerst kun je het toepas-
sen op de golfbaan.

Nog even alle tips op een rij:Heb je
rug in de wind? Houd de bal laag. Kies
liever voor houten 3 dan een driver.
Bij wind tegen houd je ook de bal laag.
Bal iets meer in het midden van je
stand en rustig swingen.
Bij zijwind kies je voor een fade of een
draw indien je dat beheerst uiteraard

Ook hier kan je de windrichting
bepalen
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CROSSCOUNTRY
Vrijdag 27 december was het weer
zover. De laatste wedstrijd van het jaar
en traditioneel is dat de crosscountry.
De wedstrijd waar een select groepje
leden een jaar naar uitkijkt. Niet ieder-
een wil deze wedstrijd namelijk spelen,
vandaar dat er een alternatief is, een
18 holes Stableford wedstrijd. Voor de
crosscountry is de baan opgedeeld in
10 holes met een par van 57. Er waren
slechts 36 inschrijvingen, vorig jaar
nog 48, dit was teleurstellend, omdat
het een open wedstrijd was en ook niet
leden van het Herenconvent konden
inschrijven. We speelden voor de
crosscountry in vierballen en de wed-
strijdvorm was fourball betterball.  Na
afloop was er enig rekenwerk nodig om
de winnaars aan te wijzen. Uiteindelijk
werd de crosscountry gewonnen door
het koppel Jan Hermans en Hans Kok
met netto 47 slagen. Tweede werden
Geon Reijnen en Bob Jilesen met 49
slagen en derde werden Henk Steegs
en Charles van Elst met 51 slagen.
De alternatieve wedstrijd (18 holes
Stableford) werd een prooi voor Jos
Manders met 34 Stableford punten.

 
WINTERCOMPETITIE
Eveneens als vorig seizoen werd er
één wedstrijd afgelast, verder werd
een tweede afgelaste wedstrijd later
ingehaald. De laatste wedstrijd stond
gepland voor 7 maart maar doordat de
baan gesloten was, werd deze wed-
strijd een week opgeschoven. Echter
corona gooide, zoals bij veel evene-
menten, roet in het eten. Het bestuur
had terecht het besluit genomen om
de komende  af te lassen. Zodat we 
uiteindelijk een totaal score hebben
van 5 uit of 6.  De gemiddelde inschrij-
ving was 51. Dit is hoog zeker voor een
wintercompetitie.
Toch is het jammer dat de laatste
wedstrijd niet doorging. Voor de 2e
categorie maakte het niet zoveel uit,
daar stond de winnaar al na de zesde
wedstrijd vast, maar in de 1e categorie
was de spanning te snijden. Mede
gelet op aftrek van de slechtste score
maakte de eerste vier nog aanspraak
op de titel.
De eindstand is na 6 wedstrijden als
volgt:
Categorie 1:  Winnaar Ad Wijnhoven
met een totaal score van 175 Stable-
ford punten , gedeeld 2e werden Hein
Fick en Piet Renders met 170 punten
en 4e werd Jac. Arts met 169 punten.
Categorie 2: Winnaar Bob Jilisen (zo
vader zo zoon) met 184 Stableford
punten, 2e werd Joost Jansen met 158
punten, 3e Jac. Linskens met 141
punten en 4e Joos Linskens met 137
punten.
Heren proficiat.
 
VINDINGRIJKHEID
Na de recente geslaagde verbouwing
van ons clubhuis lag de geluidsinstal-
latie er enkele weken uit. Het was soms
moeilijk voor de wedstrijdleiders om bij
de prijsuitreiking boven het geroeze-
moes uit te komen. Fred van Kampen
had daar wat op gevonden. Hij had een
scheepstoeter op de kop getikt, waar-
mee hij uitstekend te verstaan was.
Henk van der Schaft                            
                                                            
Secretaris/Penningmeester van het
Herenconvent   
                                                            

Heren Convent Crosscountry

Lid worden van het
Herenconvent

Het Herenconvent organiseert na-
genoeg iedere vrijdag een wedstrijd,
variërend  van qualifying  tot gezel-
ligheidswedstrijden met zeer va-
riërende wedstrijdvormen. Op de
eerste vrijdag van de maand wordt
er na afloop een borrel en een hapje
geserveerd. Het lidmaatschap staat
open voor alle herenleden van de
G&CC “Geijsteren”, mits in het bezit
van een EGA handicap . Bent u
geïnteresseerd neem dan contact
op met Henk van der Schaft, tel:
0624415205 of hvanderschaft@-
ziggo.nl  
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The Waterholes
 
De eerste 13 holes van onze Golfclub Geijsteren liggen fraai ingebed in bosge-
bied. Vanaf hole 14 kom je in het terrein van de Waterholes. Daar zakt het talud
plaatselijk de diepte in, omdat er grote gaten geschapen zijn die daarop vanzelf
met water gevuld raakten. Je moet vervolgens 4 maal over deze 2 waterhinder-
nissen met je bal. Als die afdwaalt, heb je een probleem op een waterhole. Dan
veroorzaken de watergaten een “Watergate”. Na 13 heet het vaker: “Gaan we
door?” Indien je niet gevrijwaard bent van watervrees en je wilt toch de 18 af-
maken, ga je de strijd aan en neem je de waterlinie van 14 tot 18. Noem het de
oorlog van 14-18. Wil je daarin iemand verslaan, dan moet je recht en ver slaan.
Hoe het is gegaan, dat kun je na afloop verslaan.
In de winterperiode zijn de Waterholes dikwijls gesloten geweest en konden we
alleen op het droge blijven. Het bos is daarbij weer geregeld geteisterd door
stormen, die er wel voor lijken te zorgen dat geboomte dat ons in de weg stond,
verdwenen is. Nu hopelijk de oppervlaktenatheid wegzakt, kunnen we weer de
watergaten opzoeken, zodat de volgende limerick in zijn geheel van toepassing
is:
 
Op de baan van Golfclub Geijsteren
Daar kun je voor uren pleisteren
Maar sla wel echt recht
Dan zal geen gevecht
Met water of boom jou teisteren
 
Sinds oktober hebben we genoeg geaccepteerd van regengod Pluvius. We
hebben vaak winterse waterkoeling ondervonden en wachten nu op een zonni-
ge maar ook weer niet te droge zomer. Geniet dan van het golfspel, ook op de
Waterholes van 14-18.
 
Ron Kruijtzer

The Waterholes

 
De sociale waarde van golf
De waarde van golf op sociaal gebied
is niet makkelijk te kwantificeren. Bij de
sociale waarde moet bijvoorbeeld aan
het gezondheidsaspect van golf ge-
dacht worden maar ook aan sociale
integratie. De meeste golfspelers
geven aan dat ze voor hun plezier golf
spelen, maar ook gezondheid en soci-
aal contact worden vaak als reden
genoemd. Als mensen door golf de
beweegnorm halen (minimaal 150
minuten per week matig intensief be-
wegen), dan is dat veel waard. En dat
is het geval. 92 procent van de golfers
tussen de 18 en 54 jaar haalt de be-
weegnorm tegenover 75 procent als je
kijkt naar alle sporters in die leeftijden.
In de leeftijd 55+ haalt 81 procent van
de golfers de beweegnorm en dat is
slechts 50 procent bij alle sporters.

               
Wat golf een gezonde sport maakt, is
dat golfers grote afstanden afleggen,
veel bewegen en veel calorieën ver-
branden en dat tot op hoge leeftijd,
want golf kan tot op hoge leeftijd ge-
speeld worden. Mede omdat ze golf
spelen zijn golfers gezonder en minder
vaak ziek, leven ze langer dan mensen
die de beweegrichtlijnen niet halen.
Dat resulteert onder meer in lagere
zorgkosten en golf bespaart de maat-
schappij op deze manier 17.500 euro
per persoon per leven. Daarnaast leidt
golf tot veel interactie met andere
mensen – van alle leeftijden – en dat
verhoogt de eigenwaarde en het ge-
voel van geluk. Dat de sociale waarde
van de golfsport groot is, blijkt ook uit
buitenlandse onderzoeken. In een re-
cent Engels rapport werd vastgesteld
dat golf leidt tot een verbeterde ge-

zondheid, betere werk- en schoolpres-
taties en een verhoogd welzijn.        

Goed Bezig
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Tripple Track Putter
Ook dit jaar hebben we weer een Open Dag op onze club. 4 April zal deze
plaats vinden. Diverse activiteiten zullen worden gepland met zoals ieder jaar
een clinic voor nieuwe golfers en/of potentiele nieuwe leden. Om 11:00 uur staat
deze clinic gepland,  Inschrijven kan op https://opengolfdag.nl/. Daarnaast valt
de open dag samen met de kick-off van Meulebeek-actief waar wij als golfclub
ook aan meedoen. Dit is een Wanssums initiatief met als doel de eigen inwoners
maar ook toeristen te activeren te bewegen en te sporten en gezonder te leven.
https://meulebeekactief.nl/  
 
Op golfgebied zijn er ieder jaar nieuwe ontwikkelingen die veel beloven en als
ze allemaal waar waren zou iedere golfbaan veranderen in een Pitch & Putt--
baan. Gelukkig is er meer nodig dan goed materiaal om de bal in de hole te
krijgen… Heel af en toe komt er een ontwikkeling voorbij die echt een verbete-
ring is. Dit jaar valt Odyssey, bekend van de putters, op met hun triple track
putterlijn. Zelf speel ik de triple track bal van Callaway al een tijd en ervaar veel
beter oplijnen van putts maar in combinatie met de lijnen op de putter is dit nog
mooier en beter geworden. Naar mijn menig echt een verbetering en ik verwacht
dat iedere golfer hiervan kan profiteren. U dus ook! Als u het eens wil uitprobe-
ren mag u mijn putter altijd een keer lenen.
 
Met vriendelijke groet
Davey
Golf Pro G&C Geijsteren

Opeens waren de zaterdagen anders.
Het clubhuis was vol, maar nu met een
oorverdovende stilte. Je hoorde hoog-
uit hersens kraken of iemand moppe-
ren over te weinig licht. Er werd gebrid-
ged.
’s Ochtends werd door ons medeclub-
lid Jan Dams de beginners de regels
van het edele spel uitgelegd. Hij nam
de deelnemers mee door het oerwoud
aan regels en zorgde dat ze niet ver-
dwaalden. Voorwaar geen eenvoudi-
ge klus. Jan deed dit op een duidelijke
en inspirerende manier, waarvoor veel
dank.
’s Middags bracht Janus Roovers
(doorgewinterde bridgeleraar) de laat-
ste ontwikkelingen bij. Nou, dat was

Bridgen op Zaterdag
niet zo eenvoudig als u denkt. Er zaten
ook nogal wat doorgewinterde brid-
gers in de zaal, dus die hoorden dingen
die ze niet waren gewend. “Oh, nou, ik
doe dat altijd zo.” “Prima, kunt u zeker
doen, maar dat stamt nog uit de vorige
eeuw.” Bridge is namelijk een actief
spel, wat met zijn tijd meegaat. Dus de
regels veranderen. Net zoals golf! De
vonk sloeg over en iedereen was en-
thousiast, wat resulteerde in een bloe-
metje voor Janus, Ruud en Henny.
 
We hopen op een vervolg!
 
Barbara Reuwer.

van de redactie:
Helaas is bijgaand artikel achterhaald
door de ontwikkelingen op het gebied
van de coronacrisis. We laten het toch
staan. 
Hopelijk volgt snel een datum dat dit
evenement wel plaats gaat vinden.
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Mededelingen Secretariaat
Met het Proeflidmaatschap hebben we
in 2019 vele nieuwe enthousiaste gol-
fers mogen laten kennismaken met
club, clubgevoel en de baan.
Met grote tevredenheid mogen we
concluderen dat 95% is gebleven!
We stellen graag aan je voor, onze
nieuwe leden:

Lydia Jeuken                                    
Carin Fait                                           
Chris Windhouwer                        
Luuk van Bergen                            
Olga van Os                                      
Frank Vloet
Olaf Schaeffers
Susanne van Zoelen                     
Andreas van Zoelen                     
Henk de Ruijter
Rian Laarakkers
Frank Stasse
Sandra Janssen
Geon Reijnen
Bob Jilesen
Appie Weijs
Angel Legarda
Harrie van Dijk
Elly van Mil,Twilight lid

John Supperd, weekend lid
Monique Willems, weekend lid
Tiny Graat,  weekend lid
Irma Graat, weekend lid
Mark Vloet, weekend lid
Hendrik Francken, jeugd lid
Stefan Martens, bedrijfslid
Louis Vloet, bedrijfslid
 
Nieuwe Leden per 2020:
Geranne Gimbrère
Martin Kuijpers
Diny Withagen
Vincent Withagen
Leentje Pietjouw
 
Daarnaast hebben jonge onderne-
mers zich aangesloten bij de
Businessclub:
Wiljan Laarakkers, 
Rens Pijpers, Repay HRM
Frank van Maaswaal, Summa
Stephan Keijzers, Keijzerstaete
Peter Paul van der Werff
Norbert van Haren, Wassink Auto-
groep
Ruud Janssen, Koenen en Co

Bedrijfslid:
Familie Krol, Tajima Europe
 
Jeugdlid:                                           
Pepijn in t Veld
Jens Menheere

Jeugdlid studerend:
Quin Mommen

Putter
Een puttend golfer uit Ouwerkerk
had echt één uitgesproken ken-
merk.
Lui was hij, loom en traag,
pauzeerde al te graag.
Hij blonk dus uit in het korte werk.
 
Hans Sommerdijk
 
(uit mijn onlangs in eigen beheer
utgegeven boekje "Get your kicks
from Honderd limericks" binnenkort
te koop bij Koen en Iris) 

Oplossing puzzel:
Horizontaal:                                             Verticaal:
4.            bounce                                     1.            baancommissaris
6.            tankard                                     2.            Cuyk
11.          standing                                    4.            Bavaria
12.          lobwedge                                  5.            Eugène 
13.          Ian                                            7.            eagle
14.          Debets                                      8.            greenfee
15.          stimpmeter                                9.            stableford
17.          Thomassen                              10.          weco
18.          Joost                                        16.          Houba
20.          birdie                                        17.          Teuntje
21.          approach                                  19.          pitch
23.          verticuteren                              22.          handicart
26.          corona                                      24.          clinic
27.          businessclub                            25.          Joost
 

Grips vervangen
Straks als de baan weer open gaat
met frisse moed en nieuwe grips
starten?
Ik kom de clubs halen en terugbren-
gen. En extra 10% korting op alle
gripvervangingen
Bel of mail me davey@vanmulken-
golf.com 06-53219181
 
 

31



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