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Van de redactie

Vreemde tijden, dat hoor je bijna dagelijks wel een paar keer zeggen. En ja zo is het! De corona-
crisis heeft ons allen in de greep, ons dagelijks leven wordt erdoor bepaald. Al snel na de beper-
kende maatregelen werd geopperd om de golfbanen toch open te houden, het kan toch immers 
geen kwaad om op afstand van elkaar door de baan te lopen! Tja dat is ook zo, maar ja waarom 
golfers wel, tennissers niet, of anders sporters wel of niet. Het zou precedenten scheppen… en 
dat willen we niet. 

In de eerste weken van de beperkende maatregelen ben ik een aantal keren naar de golfbaan 
gelopen vanuit Venray. Een stevige wandeling van zo’n 7 km, door de bossen van Geijsteren. 
Prachtig om te wandelen (zo kom je nog eens ergens) Het laatste stukje ging over de baan. 
Vreemd om daar te lopen zonder golfkar, vreemd om geen vlaggen in de holes te zien staan. De 
baan ziet er zo uitnodigend uit, geen beschadigingen, geen plaggen weg geslagen, een baan als 
nieuw!!  Dan is het “lastig“ hier geen gebruik van te mogen maken, maar ja het is zoals het is.  

Met de diverse commissies hebben we op 12 april het voorzit-
ters overleg gehad met het bestuur. Dit keer niet in het club-
huis, maar zoals zoveel in Nederland gebeurde m.b.v Zoom, 
een veel gebruikt programma om teleconferenties te houden. 
Het was verbazingwekkend hoe goed dat eigenlijk ging. Onze 
voorzitter Ruud Janssen had de touwtjes strak in de handen en 
leidde de vergadering alsof hij nooit anders had gedaan, com-
pliment Ruud!  

Mijn wandelingen naar de golfclub diende ervoor om een bestelling te doen bij Iris en Koen. Al 
snel na de verplichte sluiting van de horeca halverwege maart hebben ze een afhaalservice inge-
richt. Dit bleek een gouden greep, er werd veel gebruik van gemaakt.   

We kregen positieve reacties op de vorige Blauwe Steen, waarbij de puzzel 
door Hans Somerdijk gemaakt, veel lof ten deel viel. In deze versie weer 
een puzzel, maar nu een graadje moeilijker 

In deze uitgave van de Blauwe Steen zal een aantal pagina’s een ander 
opmaak hebben zo als u gewend bent. Dit is een test om te kijken of de 
pagina’s goed leesbaar zijn en foto’s duidelijk overkomen, als ze in de ge-
drukte versie verschijnen. De manier om de pagina’s te maken is wat an-
ders. Op deze manier hopen we de Blauwe Steen een iets moderner uiter-
lijk te geven. Wat ook nieuw is heeft u natuurlijk meteen gezien, de voor-
kant. Het leek ons goed deze eens te vernieuwen. Deze zal in de toekomst 

regelmatig anders zijn. 

Inmiddels mogen we weer golfen en is bijna alles weer als vanouds, uiteraard met de nodige 
maatregelen. Het reserveringsysteem wordt door menigeen als erg prettig ervaren, maar er zijn 
ook tegenstanders. De eerste wedstrijd is inmiddels gespeeld, waarvan een aantal foto’s verder-
op.  

Mia heeft besloten de redactie te verlaten en zich volledig met haar andere vrijwilligers werk-
zaamheden binnen de Club bezig te gaan houden. Mia bedankt voor jou bijdrage aan de Blauwe 
Steen. Wilt u ons team weer compleet maken, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. 

Namens de redactie, Bert Viersma 
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Corona, wat bij mij als Mexicaans biertje eerst associaties opriep met een 
zon, terras en feest, geeft nu compleet andere beelden. Intensive care, 
verlies van dierbaren en lockdown zijn de beelden die ik nu heb.  
 

Nooit had ik gedacht dat ik in mijn rol als voorzitter onze baan circa twee 
maanden zou sluiten. Een sluiting die ons raakt op meerdere vlakken. In 
de eerste plaats is ons als golfliefhebbers het spelplezier op onze mooie 
baan voor een tijdspanne ontnomen. Daarnaast worden we door de slui-
ting financieel geraakt. Het moge namelijk duidelijk zijn dat ons verdien-
model met name op twee pijlers steunt, onze contributie en de greenfee’s.  
 

Inzake de contributie hebben wij als bestuur best wel eens zorgen gehad. Wij hoorden dat bij 
enkele banen en andere sportverenigingen de discussie ontstond of de contributie niet terugbe-
taald zou moeten worden nu het spelplezier geblokkeerd was. Gelukkig mochten wij echter loya-
liteit ervaren. Wij ontvingen geen restitutieverzoeken.  
De tweede geldstroom is bij de aanvang van het seizoen letterlijk opgedroogd. Nu, na de herope-
ning, zien we onze gasten gelukkig weer - zij het nog mondjesmaat - binnen komen.  
 

Als bestuur zijn we vanaf aanvang van de pandemie gefocust bezig geweest met de financiën. 
Uitgaven zijn bezien en geschrapt of in omvang terug gedraaid, met de voorzitters van alle com-
missies hebben wij digitaal overlegd over het verloop van diverse zaken. Daarna en daarnaast 
kwam het passend maken en inregelen van het protocol. Via Zoom hadden wij iedere week wel 
een overleg. En dit alles hebben wij steeds met u getracht te delen via updates.  
 

Als ik dit schrijf hebben wij nog niet met u gecommuniceerd op welke wijze wij een (soort van) 
ledenvergadering gaan beleggen om u de jaarrekening 2019 te presenteren. Uiteraard is deze 
terugblik zeer belangrijk. Wat nu echter prioriteit gaat krijgen is het verder uitwerken van plan-
nen om de financiële dreun die we gaan krijgen op te vangen. Ik maak mij geen fundamentele 
zorgen over onze mooie club, maar het jaar 2020 wordt een jaar dat we in donkerrode cijfers 
gaan afsluiten. Ook Iris, Koen en Davey hebben moeilijke tijden gehad. Laten we kijken dat we 
allen gasten kunnen introduceren, terrasbezoek bij Offcourse kunnen oppakken en lessen weer 
inplannen. Zoals ook in eerdere bijdragen gezegd; als u ideeën heeft, meld u dan bij het bestuur. 
Wij waarderen iedere vorm van meedenken en feedback. Per juli 2020 start ik weer met mijn 
inloop-spreekuur. Ik zal mijn schema op de website zetten.  
 

Daarnaast een ander punt. Na jaren van hoofdsponsorschap stopt Personato per dit jaar. Hierbij 
een woord van dank aan Elroy Jansen, Personato en TopProfile. Wij hebben de steun van harte 
gewaardeerd.  
 

Afsluitend voor deze bijdrage, ik ga nu even niet filosoferen over een tweede golf maar denk al-
leen aan de zomertijd die nu voor ons ligt met een ronde golf.  Blijf voorzichtig, wen aan of schik 
u naar het “nieuwe normaal”, geniet van de mooie baan en verbeter uw handicap. 
 

Fore! 
Ruud Janssen 

Van de voorzitter
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AGROBAAN 9,  5813  EB  YSSELSTEYN

T  0478  544  200

INFO@KEI JSERSMARTENS .NL

WWW.KEIJSERSMARTENS.NL

V E R T R O U W D  &  E N E R G I E K
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Lid in de Orde van Oranje-Nassau      Eric Janssen

 
In de gemeente Bergen hebben vrijdag 24 april twaalf inwoners te horen gekregen dat ze een koninklijke onderscheiding
ontvangen.
 
Een van de gedecoreerden was onze greenkeeper Eric Janssen. 
 
Reden genoeg om Eric te interviewen.
 
En daar stond het in de krant: Eric Janssen onderscheiden. Foto erbij, jawel hoor, onze Eric. Niet dat we nieuwsgierig
zijn, maar toch gauw een afspraak gemaakt om het hele verhaal te horen.
 
“Ja, dank je wel, het was me toch allemaal wat.” Hoezo dan, hoe is het gegaan? “Nou, normaal gesproken was ik die
woensdag ervoor vrij, maar nu moest ik op woensdag een machine repareren en zou ik vrijdag vrij krijgen.  Ik dacht goeie
deal “lang weekend”.  Maar ja, later snapte ik het wel, haha! Op de bewuste vrijdag was ik thuis wat bezig en ik moest
opeens van Yolanda  mij opfrissen voor een online seminar over het hoe om te gaan met opstarten van de kapsalon na
de corona sluiting. Was ik net klaar met opfrissen, ingelogd voor de seminar komt mijn zoon thuis van het werk en vraagt
of ik effe wil komen. Eenmaal buiten stonden de burgemeester, fotograaf en de media daar op de stoep. Toen was me
alles snel duidelijk.
 
Geweldig, maar waarvoor heb je het gekregen? “Ach, het stelt echt niet zoveel voor hoor, het is allemaal bij ons in het
dorp. Ik heb nogal wat gedaan voor de jeugd. Ik zat in het bestuur van het Kindervakantiewerk Wellerlooi en was voor-
zitter van het Sint Maarten Comité. Verder ben ik voorzitter van   carnavalsvereniging de Jeugdkuluut.  De Prinsenwagen
maak ik klaar voor de optocht.  Ik zoek sponsors, vrijwilligers voor ons comite en zorg voor stalling van de kar. En na-
tuurlijk bouw ik mee, gezellig!  Ik ben trouwens ook bestuurslid en vrijwilliger bij ons Gemeenschapshuis t Luukske en
bestuurslid van de Dorpsraad.” Nou, dat is al met al toch heel wat!
“Tja, als ik het zo opnoem eigenlijk wel. Maar de grap is, dat ik het lintje zelf niet heb gekregen.” Hè? Was het dan toch
allemaal een grap? “Nee, door de corona. De burgemeester gaf op afstand alleen een oorkonde. Op 3 juli krijg ik het
echte lintje pas.”
 
Weer reden voor een feestje dus. Van harte gefeliciteerd Eric, ben er trots op, wij zijn als golfclub super trots op jou
Barbara Reuwer
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Van en Voor de Jeugd
Online golfles
 
En toen gingen de banen ineens dicht.
Geen golflessen, niet meer oefenen en
geen rondes meer lopen.  In het begin
voelt het als vakantie, maar al snel
werd dat kleine balletje gemist. Maar
gelukkig hebben wij Davey nog!!
In navolging van Tiger Woods, me and
my golf en Rick Shiels heeft Davey
enkele online lessen voor de jeugd
opgenomen. Zo krijgen de jeugdleden
(en ouders) toch een beetje les van
Davey. Met de hulp van twee jeugdle-
den, op gepaste afstand natuurlijk,
nam onze pro en volleerd cameraman
de diverse oefeningen op. Met een
paar schoenen en een stok kun jij
putten, waarbij het uitlijnen, stroke en
afstandscontrole beoefend kan wor-
den. Natuurlijk kan dit samen met een
broer, zus of (groot)ouder tot een
wedstrijd omgetoverd worden. Of wat
te denken van een matje waarvan naar
verschillende (hand)doeken gechipt
moet worden. Als afwisseling chippen
in een emmer, die door iemand anders
wordt vastgehouden. Misschien wel
handig om te beginnen met een ten-
nisbal…  Extra toevoeging: de emmer
vullen met water. Waterpret gegarandeerd!
 
Of tussen twee bomen een lijn span-
nen en daarvoor een groot doek of
kleed hangen. Matje neerleggen en

voilà: jij hebt een heus driving net. Heb
jij stoepkrijt bij de hand? Wrijf de bal in
met stoepkrijt, sla de bal in jouw “dri-
ving net” en kijk op jouw club waar jij
de bal geraakt heb. Zit jij mooi in het
midden, op “the sweetspot” of het hart,
of moet jij nog wat meer oefenen.
 
Dit waren zo een paar oefeningen, die
Davey bedacht en  opgenomen heeft.
Davey heeft twee online lessen reeds
met zijn jeugdleden gedeeld. Echter
terwijl ik dit schrijf is net bekend gewor-
den dat sporten voor kinderen tot 18
jaar weer toegestaan is. Het lijkt erop
dat hiermee ook een einde aan de
online lessen van Davey komt. De
jeugd kan, hoogstwaarschijnlijk, weer
voor het “echie” op Geijsteren gaan
golfen. Een mooie test voor de volgen-
de versoepelingsstappen, waarna
hopelijk ook de 18-plussers weer aan
de gang mogen.
 
Zijn jullie benieuwd naar de twee onli-
ne lessen van Davey? Check “Van
Mulken Golf” op Youtube.
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Van en Voor de Jeugd (vervolg)

Zoals verwacht volgde al snel een
protocol met richtlijnen voor het golfen.
Veel richtlijnen waren al normaal ge-
worden, dus die kenden wij al. Na het
protocol goed doorgelezen te hebben,
was het zondag 3 mei dan zover. Na
weken niet op de club te zijn geweest,
reden wij een doodstille parkeerplaats
op. Wel doodstil, maar niet verlaten.
Met een oranje hesje aan stond ie-
mand van de jeugdcommissie ons op
te wachten. Na de clubs uit de auto te
hebben gepakt, papa of mama een kus
te hebben gegeven, liepen wij onder
begeleiding van het oranje hesje via
de looproute naar de verzamelplaats.
Hier stond Davey ons al met een brede
lach op te wachten. Na de gezond-
heidsvragen, liepen wij naar de driving
range. Hier legde Davey de richtlijnen
nogmaals uit en desinfecteerden wij
onze handen, pakten een doekje en
maakten de hendel van het emmertje
schoon. Met hetzelfde doekje drukten
wij drie keer (meteen goed uitpakken,

Wij mogen weer!
 
En toen kwam ineens het bericht dat
wij, jeugd tot en met 18 jaar, weer
mochten sporten! Vol verwachting
wachten wij op bericht van de golfclub
over hoe en wat. Al snel kwam het
bericht dat op 3 mei de golflessen
hervat werden en per 6 mei de baan
voor ons geopend was. Het bloed
kroop weer waar het al een tijdje niet
geweest was, handen kriebelden en
de golfclubs werden voor de zoveelste
keer opgepoetst.

toch?) op de knop van de ballenauto-
maat en gooiden het doekje in de “af-
valemmer”.
Aangekomen bij de afslagmat, meteen
de driver uit de tas en de eerste mep
was een feit! Helaas wel met een
enorme boog naar rechts, maar dat
was van latere zorg. De corona-droog-
te was doorbroken!!

Op 6 mei volgde eenzelfde ritueel voor
de woensdag lesgroep en op zaterdag
9 mei om exact 13.00 uur sloeg Ben-
jamin de allereerste bal van tee 1 af.
De greenkeepers hadden fantastisch
werk verricht; de baan lag (en ligt) er
super bij. Sterker nog; terwijl de eerste
jeugdleden, onder begeleiding van
jaloerse ouders, in de baan liepen,
werkten de greenkeepers hard door.
De premier had namelijk aangegeven
dat vanaf 11 mei de volwassenen ook
weer buiten mochten sporten. Terwijl
de jeugdleden de beschikbare starttij-
den op zaterdag en zondag optimaal
benutten, was menig volwassenen zijn

of haar clubs aan het afstoffen, oppoet-
sen en de golftas van ballen en tees
aan het voorzien. Nog een paar uur en
de corona-droogte was ook voor hun
voorbij…..
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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
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Herenconvent 
HERENCONVENT
 
250 + JAAR
Na een gedwongen rustperiode moch-
ten we op vrijdag 5 juni, als Herencon-
vent, wederom de baan in. Weliswaar
met beperkingen, maar daar was goed
mee te spelen.
De eerste flight sloeg af om 09.00 uur
en bestond uit de drie oudste deelne-
mende leden samen 253 jaar, t.w
Henny Klaver 86 jaar, Bertus van Mook
84 jaar en Jo van Rijn 83 jaar.
Er was zwaar weer op komst maar
Pluvia had gelukkig ontzag voor onze
oudste deelnemers en wachtte rustig
tot zij hun clubs aan het opbergen
waren,  waarna er een hevig noodweer
met zware regen en hagel los barstte.
Jammer voor de overige deelnemers
die door en door nat werden.
Ik heb begrepen dat vanaf vrijdag 3 juli
er weer wedstrijden georganiseerd
mogen worden en dat we weer van
meerdere holes mogen starten.
 
Henk van der Schaft
Secretaris/penningmeester van het
Herenconvent

Lid worden van het Herenconvent
 
Het Herenconvent organiseert nagenoeg iedere vrijdag een wedstrijd va-
riërend van qualifying tot gezelligheidswedstrijden met zeer variërende
wedstrijdvormen. Het lidmaatschap staat open voor alle herenleden van de
G&CC “Geijsteren” mits in het bezit van een EGA handicap. Bent u geïnte-
resseerd of wilt u een keer de sfeer proeven neem dan contact op met Henk
van der Schaft. Tel: 0624415205 of per email: hvanderschaft@ziggo.nl

Het is vanaf 1 januari 2019 toegestaan -
dat je, bij een putt vanaf de green, de -
vlaggenstok in de hole laat staan.
Er is dus geen straf meer als de bal van-
af de green tegen een onbewaakte vlag-
genstok wordt geputt. Heel veel spe-
lers halen de vlag dan ook niet meer uit -
de hole bij het putten en het spel verloopt
aanzienlijk vlotter.
Wat echter nu wél regelmatig gebeurt, is -
dat spelers, nadat de bal in de hole is ge-
putt, gelijktijdig vlaggenstok en bal -
met één ruk uit de hole trekken om ver-
volgens hun bal op te rapen.
 
DIT IS NIET DE BEDOELING!!!
 
Op deze wijze kan met name de rand -
van de hole aanzienlijk beschadigd wor-
den en kan de rand van de hole iets
omhoog komen wat voor de spelers
die daarna gaan putten heel vervelend is. 
Daarom hierbij het volgende verzoek:

Hoe haal ik de bal uit de hole?

Als je de bal in de hole hebt geputt met -
de vlaggenstok in de hole, haal dan -
voorzichtig de bal eruit met de vlaggen-
stok nog in de hole.
Of haal voorzichtig de vlaggenstok uit -
de hole en verwijder daarna de bal. 
 
De spelers na jou (en de greenkeep-
ers) zijn je dankbaar!
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Boomwereld 

k w e k e r i j  &  b o o m v e r z o r g i n g 

 

 

De specialist in 
boomonderhoud 

 

Boomwereld  Geijsteren 

0478 692861  
www.boomwereld.nl 

e-mail:  info@boomwereld.nl 

 

Hoe het gebruik van verschillende ballen jou extra slagen kost. 
 

Blijft de handicap maar op dat ene getal staan of gaat de handicap maar moeizaam naar beneden? 

Terwijl je een nieuwe set hebt laten aanmeten, iedere week lessen neemt en uren traint om die 

handicap maar omlaag te krijgen. Dit artikel gaat je helpen om heel simpel je handicap omlaag te 

krijgen. 

 

Welke golfbal speel je?           

Menig golfer zal antwoorden Welke ik als eerste uit ijn golftas haal . Het antwoord op deze vraag 

zal er in de meeste gevallen op neerkomen dat er geen vast merk of type golfbal gespeeld wordt. De 

gedachte die heerst is dat het niet uitmaakt met welke golfbal je speelt. Hij is wit, soms een kleurtje, 

rond en hij vliegt. Gek genoeg wordt voor het kiezen van nieuwe golfclubs veel tijd en energie 

uitgetrokken. De clubs moeten vertrouwd aanvoelen, ze moeten bij de speelstijl passen en het liefst 

moet er verder mee geslagen kunnen worden dan met de vorige set. De tijd en energie die gestoken 

wordt in de clubs, wordt niet gestoken in het kiezen of laten fitten van een golfbal. Best bijzonder dat 

er zo over wordt gedacht, als je nagaat dat de golfbal het enige product is wat iedere slag gebruikt 

wordt. Waarom zou je dan niet een golfbal kiezen die bij je spel past? 

Heeft het spelen van verschillende golfballen effect op je spel en maakt het uit welke golfbal je 

speelt?                                                                                                                                                                                                           

Het antwoord hierop is duidelijk ja. Spelen met een vaste golfbal scheelt zo 5 slagen tijdens een rondje 

golf. 

Wat is het effect van een andere golfbal ? 

Er zijn heel veel soorten golfballen op de markt. Iedere golfbal heeft andere eigenschappen en 

presteert daarom ook anders. De een hoeft niet persé beter te zijn dan de ander. De ene bal kan voor 

u heel goed werken, maar is totaal niet geschikt voor uw medespeler. Doordat iedereen een andere 

speelstijl heeft, is het belangrijk om een bal te kiezen die bij u past en daarbij te blijven. Tijdens 

verschillende afslagen wordt er ook niet gewisseld van driver. Naast het feit dat het heel duur is om 

zoveel drivers aan te schaffen, voelt het vreemd om weer een andere driver vast te hebben. Het idee 

ontstaat dat er verschillende afslagen geslagen worden en het vertrouwen in het spel gaat omlaag. 

Vertrouwen is net zo belangrijk als een goede swing. 

Algemeen is bekend dat harde golfballen verder gaan en minder spin geven en dat zachte golfballen 

meer spin geven en zacht aanvoelen tijdens het putten.  Een type golfbal heeft echter veel meer effect 

dan alleen gevoel en spin. 

Verschillende type golfballen kunnen verschillende afstanden geven met dezelfde snelheid tijdens het 

putten. De verschillen zullen geen meters zijn, maar het is tijdens het putten niet belangrijk om zo ver 

mogelijk te putten. Het verschil in afstand kan meerdere oorzaken hebben. Voorbeelden zijn:                                  

Een zachte cover absorbeert veel meer slagsnelheid dan een hardere cover. De ene bal schiet sneller 

van het blad af dan de ander. Een stroeve cover zorgt ervoor dat de bal sneller stil ligt dan een gladde 

cover. Wanneer er tijdens een ronde met verschillende golfballen geput wordt, leidt dit niet tot 

constantheid.                                                                                                                                                                                                

De verschillen in golfballen zijn ook te zien tijdens andere aspecten van het spel. Verschillende ballen 

zullen verschillende spin geven tijdens het chippen. Niet alleen tussen een harde en een zachte bal, 

maar ook tussen twee zachte ballen van verschillende merken zit een verschil in hoeveelheid spin en 

rol. Dit effect is te zien op alle manieren van chippen. Zowel met een 56 graden wedge als een ijzer 7. 
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Een webcam op hole 1 ???
 
Via een webcam kunt u vanuit uw luie stoel live beelden bekijken. Webcams kun-
nen ingezet worden om na te gaan of op bepaalde plaatsen alles vlot verloop-
t of om sfeervolle beelden te laten zien maar ook om geïnformeerd te worden over bv. -
de weercondities. Op grond van ervaringen elders o.a. golfresidentie Dronten, -
blijkt de webcam een populair medium gezien het aantal bezoekers dat daar da-
gelijks wordt geregistreerd. (Buiten)-leden kunnen zich er op deze manier gemak-
kelijk van vergewissen of het wel of niet druk is op hole 1. Opvallend daarbij is -
dat er ook vaak vanuit het buitenland wordt gekeken. De indruk bestaat dat het -
daarbij vooral om leden gaat die hun vakantie buiten de landsgrenzen door-
brengen. Geen opname: er bestaat geen videoclip die teruggekeken kan wor-
den, ook niet voor justitie; omdat er dus helemaal geen opnames plaatsvinden is -
de privacywetgeving niet van toepassing. Er is alleen live beeld, in het moment; een -
camera die niet gericht is op het publiek domein kun je a.h.w. beschouwen als een -
virtueel raam waardoor je naar buiten kijkt. Misschien iets voor onze club? M-
ogelijkerwijs op meerdere holes?
 
H. Sommerdijk

PUZZEL GOLF- EN COUNTRYCLUB GEIJSTEREN Nr-2
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de speler. Ook deze aanpassing ge-
beurt softwarematig.
Belangrijk om te realiseren is dat je
handicap niet bepaalt wordt op basis
van een stableford score maar op
basis van het dagresultaat. Hierdoor
kunnen scores behaald op verschillen-
de banen makkelijker met elkaar ver-
geleken worden.
Bij het huidige EGA systeem wordt je
handicap bepaald door je topscore.
Immers je allerbeste score bepaalt hoe
laag je handicap zakt. Omhoog ga je
in dit systeem veel langzamer. In het

Overzicht nieuwe World Handicap
System.
 
 
Zoals de meeste lezers inmiddels wel
bekend, zal met ingang van 1 januari
2021 het nieuwe World Handicap Sy-
stem (WHS) van kracht worden. Dit is
de opvolger van het huidige welbeken-
de EGA systeem.
Voor de meeste golfers zal dit beteke-
nen dat hun handicap met ingang van
die datum zal veranderen.
In dit artikel zal uitgelegd worden wat
er gaat veranderen en hoe je je kunt
voorbereiden op de wijzigingen in het
systeem.
 
Voornaamste punt in het WHS is dat
van iedere golfer de laatste 20 quali-
fyingkaarten genomen worden. Van
elk van deze kaarten wordt een dag-
resultaat bepaald. Dit gebeurt door het
toepassen van een rekenformule,
waarin het aantal slagen dat een spe-
ler over een ronde heeft gespeeld,
wordt afgezet tegen de moeilijkheids-
graad van de baan en het aantal sla-
gen dat een zeer goede speler (handi-
cap 0)over deze ronde zou hebben
gedaan. Hieruit komt een score die een
maat is voor hoeveel slagen de speler
boven de baan gespeeld heeft. Zeg
maar zijn handicap. Deze berekenin-
gen worden natuurlijk softwarematig
uitgevoerd. De speler zelf hoeft hier
niets voor te doen.
 
Van deze 20 scores worden de beste
8 genomen en hiervan wordt het ge-
middelde berekend. Dit gemiddelde is
de nieuwe handicap van de speler.
Dient een speler een nieuwe kaart in,
dan verdwijnt de oudste kaart uit het
systeem.
Wat opvalt is dat alleen de beste 8
kaarten meedoen voor het bepalen
van je handicap. Slechte scores doen
vaak niet mee bij de beste 8 en hebben
dus geen invloed op je handicap.
 
In het huidige EGA-systeem kun je
negen holes rondes indienen. Dit kan
in het nieuwe WHS ook.  Maar in het
oude systeem werd je score met 18
punten aangevuld. Vanaf 2021 is de
aanvulling echter maar 17 punten. Het
is gebleken dat dit een eerlijkere maat
is voor de eigenlijke speelsterkte van

WHS zegt je handicap iets over je
goede dagen. Er zijn namelijk 8 scores
die bijdragen aan je handicap.
 
Vanaf welk jaar tellen scorekaarten
mee?
Men heeft besloten om vanaf 2016
scores mee te laten tellen. Deze sco-
res zijn namelijk allemaal opgeslagen
in een digitale database. Verder geven
scores over een verloop van vier jaren
een goed beeld over het spelniveau
van een speler.

Het nieuwe World Handicap System
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Gaat mijn handicap veranderen?
Ja , waarschijnlijk wel. Bij invoering van
het nieuwe systeem krijg je een nieuwe
handicap die gebaseerd is op je oude
scorekaarten, maar volgens de nieuwe
berekeningen van het WHS. De kans
dat je dezelfde handicap houdt is erg
klein.
Ervaringen uit Finland laten zien dat
van een meerderheid van de golfers
de handicap omhoog gaat. In dit land
ging de handicap van veel spelers met
twee of drie slagen omhoog of omlaag.
 
Wat gebeurt er wanneer ik na 2016
geen scores meer heb ingeleverd?
Dan verandert je handicap bij de over-
gang naar het WHS niet. Wel is het zo
dat wanneer je een nieuwe score inle-
vert dit kan leiden tot een flinke wijzi-
ging in je handicap, omdat dit dan je
eerste score wordt.
 
Wat gebeurt er wanneer ik minder
dan 20 scores na 2016 heb
ingeleverd?
Hiervoor verwijs ik naar bijgaande
tabel rechtsboven op deze pagina
 
Wanneer je 1 kaart hebt ingeleverd
wordt je handicap het dagresultaat min

twee slagen (zie kolom aanpassing).
Dus wanner je score 18 is, wordt je
nieuwe handicap 16.
Bij 5 kaarten wordt je handicap be-
paald door je laagste score. Er vind
volgens de tabel geen verdere aan-
passing plaats.
Bij 12 tot 14 ingeleverde kaarten wordt
je handicap bepaalt door het gemiddel-
de van de laagste vier scores. Er is
geen verdere aanpassing.
De “extra “ aanpassing is omdat geble-
ken is dat veel nieuwe spelers eigenlijk
beter zijn dan hun handicap aangeeft.
Uit deze tabel kun je aflezen dat je

minimaal 20 kaarten moet hebben in-
geleverd voordat je 8 beste scores
gebruikt gaan worden.
 
Is er nog iets wat ik moet weten?
In het nieuwe systeem zitten een aan-
tal cheques and balances waardoor je
handicap in een jaar niet te veel kan
wijzigen. Wanneer je handicap meer
dan drie slagen dreigt te wijzigen gaan
veranderingen maar half zo snel. Dit
noemt men de soft cap.
Ook kan de handicap in een jaar niet
meer dan vijf slagen stijgen. De zoge-
naamde hard cap.
Deze beschermingsmechanismen gaan
pas functioneren wanneer je twintig of
meer kaarten hebt ingediend. Hier
hoef je je als golfer geen zorgen om te
maken. Dit wordt softwarematig voor
je bijgehouden.
 
Dit artikel is bedoeld als een snelle
introductie in het WHS. Mocht je meer
verdieping en duidelijkheid willen ver-
wijs ik je naar de site van de ngf: ngf.
nl  hier vind je uitleg, FAQ, en vele
filmpjes over de aanstaande wijzigingen
Zoals jullie zien gaat er voor de mees-
te van ons iets veranderen bij invoering
van het nieuwe systeem. Het advies
van de Hareco is om zo veel mogelijk
scores in te leveren zodat bij de over-
gang naar het nieuwe systeem je een
handicap zult krijgen die het beste past
bij je werkelijke speelsterkte. Heb je
veel minder dan twintig scores ingele-
verd, verbaas je dan niet over forse
wijzigingen in je handicap.

Het nieuwe World Handicap System (vervolg)
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Interview met voorzitter Ruud Janssen

Aha, daar zit hij, op het pas geopende terras in de zon. “Ja hoor, leuk zo’n interview.” Gauw afgesproken, zonder
agenda. Dus eenmaal thuis begon ik twijfelen: was het nou dinsdag of woensdagavond?? Woensdag. Zeker weten. Maar
ja, dinsdagavond, ding-dong, “Hallo, daar ben ik!” Toch dinsdag dus….. Het bezoek wat er was werd gauw de deur uit
gewerkt; kopje espresso, terras op en daar gingen we.
 
Allereerst wil ik natuurlijk weten hoe het met je gaat. “Oh prima. Ik ben gezond, heb een fantastisch gezin, leuk werk en
ik heb het lekker druk. Nee, ik ben een gezegend mens. Wat je niet kunt beïnvloeden, daar moet je met vingers vanaf
blijven. Dat is anders toch maar trekken aan een dood paard, nutteloze energie.”
 
Een gezegend mens?? Ben je katholiek? “Nou, ik ben niet kerkelijk in ieder geval. Binnen ons gezin zijn we ook niet echt
gelovig. Mijn ouders trouwens wel. Denk ik. Weet ik ook niet meer echt zeker. Maar ik heb het geloof op zich niet echt
afgezworen. Overigens denk ik dat je het in het kleine moet zoeken. Het geluk in je gezin, met je vrienden. Mireille en ik
zoeken het echt daar.”
 
Hoe lang zijn jullie al samen? “We kennen elkaar vanaf 1987. Ik zat op kamers in Tilburg voor mijn rechtenstudie. Ging
met mijn oude vrienden naar de disco Apollo in Helden en daar zag ik Mireille. Meteen verliefd, dat snap je. Ik wou dus
heel vaak naar die disco, in plaats van uitgaan in Tilburg
Zoals dat toen ging, ik krijg het mijn kinderen niet uitgelegd. Op mijn zolderkamer in Tilburg spaarde ik kwartjes voor de
telefoon. Als ik er genoeg had kon ik haar bellen, want we hingen dan het liefst een vol uur aan de telefoon. Voor mijn
ouders had ik dan nog 3 kwartjes of zo.  Maar onze oudste is in deze moderne tijd continu in contact met zijn vriendin,
altijd op de app.
 
Vertel eens over je kinderen? Hoeveel heb je er, hoe oud? “De oudste is Freek, bijna 20 jaar en hij zit in het eerste jaar
van zijn Rechtenstudie in Leiden.”
 
Ook rechten? De appel valt niet ver van de boom. “Ja, ik vind dat eerlijk gezegd erg leuk. Hij is nu thuis, de universiteit
is dicht, de studentenflat leeg. Maar Leiden had het digitaal onderwijs heel snel op de rit. Bij mij komt nu alles weer terug.
Pap, wil je mijn essay eens lezen? Dan zijn we echt vakinhoudelijk bezig, discussiëren erover, heerlijk. Onze jongste
zoon Jeroen zei tegen Mireille: Mam, ik snap niets van waar ze over praten, maar ze hebben het in ieder geval heel gezellig!
 
Ach, wat een rijkdom toch. Fantastisch. “Ja hè? Voor Jeroen, 17 jaar, zelf is het op dit moment best moeilijk. Hij zit in 5
Atheneum, moet nu keuzes gaan maken, maar er zijn op dit moment  geen Open Dagen en zo.  Moeilijk dus. Hij denkt
nu aan de KIM of de KMA. Weet je, dat Nieuwe Normaal is voor de beide jongens echt lastig. Dit zijn belangrijke jaren,
ze worden nu gevormd. Dit zijn de jaren waarin ze, zoals ik dat noem, hun kleur, hun smaak, hun vorm ontdekken. Nee,
het is niet eenvoudig. Ze hebben ook een hele poos binnen gezeten. Vrijwel geen vriendjes mogen zien, niet gezellig
chillen, laat staan uitgaan. En als ouder sta je aan de zijlijn. Met name Jeroen protesteerde soms ook echt, maar ik snap
dat wel.”
 
Ja, het is een zware tijd, voor iedereen.
 
Maar nu eens iets anders: wanneer sloeg jij jouw eerste bal?  “Dat was in 2010 op de Golfhorst, samen met acht
vrienden. Ik was meteen gegrepen door het spel. Nu is bijna iedereen van deze groep, de Leunse Masters, hier lid, haha!
We spelen jaarlijks als Leunse Masters een tweedaagse wedstrijd. Het gaat om de lelijkste beker die er maar bestaat,
maar hij moet gewonnen worden. Het liefst door mij, want stiekem ben ik best competitief. Maar naast het competitieve
element speelt humor en gezelligheid bij de Leunse Masters een grote rol. Zo hebben we eens een geel duikbootje van
Fisher Price uitgedeeld, aan een speler een oorkonde met een onderzeeër gegeven en The Yellow Submarine op de
achtergrond gedraaid bij een winnaarstoespraak. Eerlijk gezegd, die oorkonde kreeg ik, ik was toen inderdaad goed aan
het spelen, maar nog niet genoeg gezakt. Kijk, dit is nou wat ik zo heerlijk vind aan het golf: die combinatie competitie
en gezelligheid.
 
Wat was je mooiste rondje ooit?  “Samen met zoon Freek op Monte Rei in 2019. De bal ligt dan zo maar opeens waar
je hem wilt hebben, heerlijk. Het was zo’n dag dat alles lukte. Waar we trouwens ook op vakantie zijn, houden we altijd
de Janssen Open. We spelen dan om iets uit de Golfshop, maar vooral om de eer. Als gezin kunnen we op meerdere
mooie speeldagen in diverse landen en op mooie banen terugkijken.
 
En wat vind je het belangrijkste: Goed of Gezellig spelen? “Nou, dat ligt aan het doel. Zoals ik al zei: ik ben best wel
competitief. Ik heb een slechte Presidents Putter gespeeld. Daar baal ik dan van. En in het begin was Mireille beter dan
ik. Dat stak! Vorige week ben ik haar gepasseerd in de handicap. Door de lessen, ik neem ieder jaar winterlessen, ben
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Interview met voorzitter Ruud Janssen (vervolg)
ik ook slimmer gaan spelen. Niet meer coûte que coûte naar de vlag, maar met beleid.”
 
Vertel eens over Mireille, zij vindt het ook leuk? Wat doet ze?  “Gelukkig vindt Mireille golf ook een leuk spel, we lopen
hier graag samen een rondje en ze speelt in het eerste team op zondag. Ze is directeur kindcentrum bij de  Stichting
GOO. Mireille is verantwoordelijk voor drie kindcentra in Brabant: Elsendorp, de Rips en Bakel. Het is nu uiteraard erg
druk voor haar rondom de corona maatregelen. Ik vind het knap hoe ze het allemaal doet.
 
Daar kan je inderdaad trots op zijn.
En wat vind je trouwens van de Blauwe Steen? We zijn door nieuwe adverteerders weer compleet selfsupporting. Maar
de discussie was of de hard-copy wel bestaansrecht had. “Oh, ik ben een absolute voorstander van de gedrukte versie,
maar het moet inderdaad wel betaalbaar zijn. Dat hebben jullie dus mooi zelf geregeld. Ik vind het een leuk blad, zoals
het nu is. Het mag kritisch zijn, maar graag opbouwend. Het clubblad laat naar buiten toe zien wie wij zijn, het is een
deel van onze identiteit. En die identiteit, dat zijn we met zijn allen. Davey doet het op dit moment zeer goed, hij is heel
actief. Denk aan de Open Dagen en zijn gevarieerde lesaanbod. Dat levert iedere keer weer een paar nieuwe leden op.
Want dat is een groot aandachtspunt: het ledenaantal. We hebben nu zo’n 650 leden en dat is echt te weinig. Greenfee
spelers zijn leuk en zeer welkom, ze zijn gewoonweg nodig voor een sluitende exploitatie.
We hebben vervolgens een prachtige baan, een fantastische staf, met Iris en Koen een uitstekende Horeca en nu ook
een schitterend clubhuis. Het zou mooi zijn als iedereen actief gaat bijdragen om meer leden te krijgen. Die bal ligt niet
alleen bij het bestuur of een commissie. We hebben allemaal een netwerk, neem eens mensen mee, laat zien hoe
fantastisch het hier is. Bovendien is het een corona-vrije sport. Door de crisis hebben veel mensen vakantiegeld over,
de botenmarkt, zo las ik,  beleeft hoogtij dagen. Dus laat ze ook gaan golfen!“
 
Nu de corona ter sprake is gekomen: wat betekent dat voor jou als voorzitter?  “Nou, geloof maar dat ik wel eens wakker
heb gelegen. Eerst de lockdown, het wegvallen van de greenfee’s en daarna spelen onder het protocol. Maar na wat
opstart problemen verloopt het nu allemaal prima.
Ik vond het best moeilijk om de leden direct nadat we weer open gingen zo’n ‘boze brief’ te sturen, maar we moeten echt
oppassen. Voor je het weet zijn we ons protocol bij de gemeente kwijt, dan zouden we dus niet meer kunnen spelen.
Maar realiseer je ook dat we binnen ons ledenbestand een enorm kwetsbare groep hebben! Ik moet niet aan denken
dat we hier op de club een uitbraak krijgen. Zie je het al in de krant: 20% van de leden van Golfclub Geijsteren besmet.
 
Jeetje, daar heb ik inderdaad helemaal niet bij stilgestaan. Ik dacht steeds alleen aan wel of niet mogen golfen, maar er
kunnen serieus doden vallen!  “Precies, dus spreek elkaar er als leden ook gerust op aan. Ik doe dat ook, niet als
voorzitter, maar als Ruud.”
 
Oké, dus samenvattend: we hebben een leden- (en geld-) tekort. Iedereen graag actief meedoen om mensen naar hier
te krijgen. Ben een ambassadeur voor de club, blijf gezellig eten en borrelen, dat geeft ook reuring. “Ja, doe dat vooral,
ook voor Iris en Koen. Eerst dicht door de verbouwing, toen heel slecht weer en nu door corona een zeer beperkte ca-
paciteit. Je zou het zelf niet kunnen verzinnen.”
 
Nou, dat lijkt me zeker geen straf, haha!  “En denk ook aan Davey, we hebben natuurlijk allemaal weer les nodig, om
ons niveau op peil te krijgen. Trouwens een ander onderwerp als we het over op  peil houden hebben: het water! We
hebben ons waterquotum, maar dat is niet genoeg. De rust van de lockdown heeft de baan wel goed gedaan, maar je
ziet wat er nu gebeurt door het watertekort. Water wordt het nieuwe goud voor een golfbaan. Corona is, of lijkt, in een
protocol te ondervangen, maar regen kunnen we niet afdwingen”.
 
En ook dat heb ik me nooit gerealiseerd! Ik leer veel vandaag.
We zijn alweer toe aan de laatste vraag: Wat wil je de lezers van de Blauwe Steen meegeven?
“Eigenlijk in dit zelfde kader: we zijn letterlijk samen de club. We zijn een Vereniging. Dat zit al in het woord; we hebben
ons verenigd. Wij hebben fantastische commissies, een goede staf en greenkeepers, een actieve professional, prijswin-
nende horeca en ik heb gedreven mede-bestuurders. Daar kun je als leden echter niet altijd op terugverwijzen als er iets
moet gebeuren. We moeten het echt samen maken en vooral ook samen uitdragen. De golfmarkt is een lastige markt,
een vechtmarkt. We moeten dus laten zien dat we een verdomd leuke en gezellige club zijn met een prachtige en uit-
dagende baan. We moeten die positieve en gastvrije trots uitdragen en daar hebben we elkaar en dus iedereen voor
nodig!” Waarvan akte.
 
Ruud, dankjewel voor dit ‘Kijkje in jouw leven’. Ik wens jou en ons dus ook het allerbeste.
 
Barbara Reuwer.
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maaihoogte hoger is dan andere jaren.
We doen dit om droogte schade zoveel
mogelijk te voorkomen. De greens zijn
dan wel trager als u gewend bent van
ons maar ik hoor van veel spelers al-
leen maar positieve geluiden over de
kwaliteit.

De Baan
 
Na een erg droge periode hebben we
toch een aantal regenbuien gekregen
waarna je zag dat de fairways weer iets
van hun normale kleur terugkregen.
Wat dat betreft kregen onze berege-
ningspompen weer even lucht. Maar
inmiddels geven de weersverwachtin-
gen weer aan dat we opnieuw voor een
langere droge periode komen te staan.
Al met al hebben we veel tijd moeten
besteden om onze beregeningsinstal-
latie op orde te houden. Vooral de
fairwayberegening (al ruim 25 jaar
oud) begint op z’n laatste benen (of
sproeiers) te lopen en wij hebben dan
ook aan het bestuur voorgesteld om
deze in de komende jaren te gaan re-
noveren. Hiervoor zijn we momenteel
de plannen aan het maken waardoor
we afhankelijk van de middelen en met
vrijwel alleen eigen werk dit op kunnen
pakken. In de loop van de tijd zult u
hier meer over horen.
 
Vanaf de laatste week van juni starten
we ook met het maaien van de rough,
met dien verstande dat we die plaatsen
maaien waar de bal niet meer gevon-
den kan worden. Ook zullen we op een
aantal holes de rough voor de fairway
maaien. We doen dit op de zelfde wijze
als in 2018 en 2019. Uiteraard moeten
we ons wel realiseren dat we een
bosbaan hebben en geen parkbaan en
blijft voor iedereen de mogelijkheid te
kiezen voor de rode of blauwe tees.
 
Gezien de verwachte droge periode
blijven we de fairways en de greens op
de huidig ingestelde lengte maaien. U
zult wellicht gemerkt hebben dat de

De Baan

 
Zoals u misschien gezien heeft, is
Peter de fairways aan het maaien met
de nieuwe maaier. Deze maaier is de
vervanger van de maaier waarmee we
de afgelopen 11 jaar de fairways heb-
ben gemaaid. De machine is qua uiter-
lijk precies hetzelfde maar technisch is
deze toch op veel fronten verbeterd.
 
We hopen de komende periode ook tijd
te krijgen om op een aantal plaatsen
wat puntjes op de i te kunnen zetten.
Zo moeten er op diverse plaatsen
paaltjes vervangen worden, de stem-

pelbunkertjes moeten gerenoveerd
worden, het freeshout van de stobben
opruimen enz. enz.
 
Dus voorlopig zullen we ons niet ver-
velen.
Mochten er nog vragen en/of opmer-

kingen zijn, u weet mij te vinden.
Namens de baancommissie en de
greenkeepers wens ik u een goede
zomer en erg veel speelplezier op onze
baan.
 
Raf Dittrich
Baancommissaris.   
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Beste clubleden,
 
In 2020 is weer een flink aantal nieuwe
businessclubleden toegevoegd aan
ons gezelschap.
Zo traden Wassink Autogroep (Norbert
van Haren), BD Lease (Stephan Keij-
zers), JH Laarakkers BV (Wiljan Laar-
akkers), Tandartsen Tuinstraat (Peter-
Paul van de Werf), Summa Advies-
groep BV (Frank van Maaswaal) en
Repay HRM (Rens Pijpers) toe tot de
Businessclub. Het totaal aantal leden
is daarmee gegroeid tot 37!
Mede na het houden van een enquête
onder de businessleden, is besloten
om het aantal leden per branche of
beroepsgroep te verhogen van 2 naar
3 bedrijven, zodat een verdere groei
mogelijk moet zijn. Dit is ook in het
belang van de vereniging, waaraan de
commissie tracht jaarlijks een substan-

tiële bijdrage te doen.
Uiteraard zijn ook onze members he-
laas getroffen door de gevolgen van
COVID-19, met name in zakelijke zin.
Inmiddels zijn we verheugd dat – op
het sportieve vlak - we weer, zij het
onder voorwaarden, de baan in
mogen. Nog niet met daadwerkelijke
officiële wedstrijden, maar het begin is
gemaakt met twee bijeenkomsten
waarin in startblokken werd afgesla-
gen en in drietallen na afloop werd
gedineerd! Koen en Iris zorgden
steeds voor een hapje en drankje “in
de baan” en de heerlijke afsluiter op
het terras, uiteraard in overeenstem-
ming met de richtlijnen van het RIVM.
In de tweede helft van dit jaar zullen
we naast de reguliere Businessdagen,
de interne Matchplay-competitie en de
trainingen door Pro Davey, ook weer
de jaarlijkse Rydercup-wedstrijd spe-
len tegen en (dit keer) op De Peelse.
Verder houden we nog een bedrijfsbe-
zoek aan de nieuwe fabriek van ons lid
Penn Color (Scott Stamback) en spe-

len we de slotdag van de competitie dit
jaar op The Dutch! Het belooft zo (toch
nog) een fraai golfjaar te worden!
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
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Golf was Alan’s real love; and once he had retired, he could be found on the course most days. In his peak Alan was a
single handicapper and his name could also be found regularly on several of the winner’s shields that hung above the
bar in the clubhouse, ‘A Hole in One’ to name but one. Logically as age crept in, his handicap increased and he lost a
lot of length to his game; though he was still always deadly around the greens.

His son Harold came up through the youth ranks, and was coached by the club legend ‘Bertus van Mook’ and in turn
became a golf professional himself. He played internationally representing the Dutch team, which I know made Alan
immensely proud. The love of golf runs in the family’s blood, Maria his daughter and Lana his granddaughter also have
the golf bug.

Unfortunately due to the Coronavirus my wife and I were unable to leave the UK and say goodbye to Alan ourselves;
when things get back to the ‘new normal’ we will definitely travel to the Netherlands to do so.

Thanks mate for all your help and support over the years, I will truly miss you!

Ian

 

In Memoriam Alan Moss
‘Alan Moss a True English Gentleman’
 
I first meet Alan in 2003, when I joined the golf club as a part-time Caddie
Master, Alan was already part of the small group of marshals and was always
prepared to cover for Frans and myself during the holiday season and/or other
occasions when needed; which he continued to do up until 2018, when his
health started to deteriorate.

We hit it off from day one – ‘Two Brits Living Abroad’, we understood each other’s
humour. Though with Alan you had to keep your wits about you. His supposed-
ly serious stories would turn into jokes leaving you guessing to their validity. He
always had a smile, a friendly word, and the time to stop and chat.

I loved to hear his stories about the time he was based in Germany as a
member of the RAF working as a flight instrument technician during the cold
war, so as you can imagine these stories were quite thrilling. “After being de-
mobbed”, as he so often said, Alan worked for Rank Xerox and became a
member of the golf club, which I believe was in the early 80’s.

He was always a very active member of the club and volunteered on several
committees: ‘The Course Committee’ and ‘The Youth Committee’ to mention a
few, he also represented the club in the National Dutch Competition.
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Uw adres in de regio voor verkoop 

jong gebruikte campers en onderhoud.

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

   VERMOGENSREGIE
NOORDERHOF 16  |  5804 BV VENRAY

   (0478) 854 637  |  06 15 57 26 35 

WWW.DUISENBURGHVERMOGENSREGIE.NL

KRACHTIG SAMENSPEL IN VERMOGENSZAKEN

De juiste
regie over
uw vermogen

Oplossing Puzzel nr 2 
Horizontaal: Verticaal:
1.  aanvalshoek 2.  steel
3.  dropkick 4.  rendang
5.  blaster 5.  bounce
7.  Brunirig 6.  buffer
12. Hagemans 8.  missie
14. scheepstoeter 9.  par
16. Janus 10. kascommissie
18. nap 11. cup
21. secretaris 13. Kees
24. president 15. Eric
25. lie 17. Huyskes
27. laag 19. personato
29. Rachel 20. herenconvent
30. het woold 22. collar
31. geo 23. spiegelei
32. puttinggreen 26. damesdag
 28. Laudy

 

24



Mededelingen Secretariaat
Nieuw seizoen, nieuwe leden
 
Onderstaande golfers heten we van harte welkom!
Monique Martens
Wilfred Martens
Henk Peters
Ilona van Osch
Roel van Osch
Herwin Wetters
Jos Linssen
Liesbeth Stollman-Van der Heijden
Daan Spee
Han Bekkers

Jeugdleden
Chiem Schatorie
Cas van den Bosch

Vriendin van Geijsteren
Marion Vloet

Als we willen weten welk gezicht bij welke naam hoort, dan graag digitale foto
aan het ledenbestand (laten) koppelen. Deze is enkel voor onze leden zichtbaar.
 
Gevonden? Verloren?
In de mand in de hal vindt u wellicht uw eigendom terug.
 
Wilt u zich inzetten voor de club?
Onze club wordt gedragen door bijna 100 commissieleden met allemaal hun
eigen kwaliteiten.
Ambities? Kwaliteiten? Uurtjes beschikbaar? We houden ons aanbevolen!
bestuur@golfclubgeijsteren.nl

HANS                                                                            

SOMMERDIJK                                                          

COLUMN 

 

LIJNEN 

 

et oplijnen - dat doorgaans wordt 

omschreven als : met de voeten 

en club zodanig in de adrespositie 

gaan staan, dat de breedteas en voetenlijn 

van de speler bij een rechte stand evenwijdig 

zijn aan de doellijn -  is een houding waaraan 

ik de laatste tijd vaak moet denken. En dan 

vooral als ik in winkels op de anderhalve-

meter-lijn sta. Oplijnen op lijnen. Het gaat er 

uiteraard om dat de aandacht wordt 

gevestigd op het afstand houden van die 1,5 

meter. Dat  wordt hierdoor nog eens extra 

omlijnd. Natuurlijk is het zo dat daarbij de 

algemene lijn gevolgd is. En deze algemene 

lijn is gebaseerd op de beleidslijn van het Rijk 

dat de daaruit volgende richtlijnen via de 

geëigende communicatielijnen heeft 

uitgezet. Niettemin liggen deze corona 

richtlijnen, blijkens de vele overtredingen, 

niet in alle gevallen in de lijn der 

verwachtingen en zal bij herhaaldelijke 

schending de handhavingslijn wellicht 

worden aangehaald. Want één ding is 

duidelijk, afstand houden is de lijn waaraan 

strak wordt vastgehouden. Wat ook 

vaststaat is dat de klacht van de meeste 

mensen in grove lijnen is terug te brengen  

tot het niet meer kunnen knuffelen. Kortom 

men wil op zijn minst dichterbij elkaar 

kunnen zijn. In de oplossingen daarvoor is 

ook een lijn te ontdekken. De meest in het 

oog springende is deze: Als alle mensen fors 

gaan lijnen zodat alle te dikke hoofden 

smaller worden komen de neuzen een stuk 

dichter bij elkaar……        

Ergo: stop met lijn trekken, weg met de 

coronakilo’s, kom van de zijlijn en ga  lijnen!!                                                                      

Ik zet hier een dikke streep onder. 

 

H 
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In de langetermijn visie  Golf & Countryclub  Geijsteren 2019-2022  komt een groot aantal aspecten aan de orde die
gaan over onze golfclub. Daar waar het gaat om de ‘baan’ en de ‘golfsport’ zijn enkele doelstellingen verwoord die na-
dere aandacht vragen. Van u als lezer wordt actie verlangd. U moet uw oordeel geven!
 
In de langetermijn visie (vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2019) is voor wat betreft de Baan het vol-
gende opgeschreven:
 
“De doelstellingen ten aanzien van de baan zijn onveranderd:  
 
Het willen behoren tot de vijfentwintig mooiste golfbanen van Nederland en een van de mooiste 
banen in Limburg en Oost-Brabant zijn. Het al dan niet behaald zijn van deze doelstellingen kan worden afgeleid uit -
de plaats in de actuele rangorde van golfbanen zoals ze gewaardeerd worden op de website van Leading Courses en uit -
de rangorde van Golf.NL. De rating op Leading Courses dient voor de periode van deze lange termijn visie ten minste -
gehandhaafd te blijven op een 8. De op 22 februari 2018 door Golf.NL gepubliceerde eerste plaats in de categorie be-
ste banen van Limburg zal voor de periode van deze lange termijn visie de te handhaven positie in deze beoordeling -
dienen te zijn”.
 
Bij raadpleging van de website van Leading Courses blijkt dat Golfclub Geijsteren(GG) op de ranglijst van “Beste 18-
holes golfclubs (overall)” van de eervolle 19e plaats in 2018, naar de 37e plaats in 2019 is gezakt en momenteel als 74e
op de lijst staat. De bijbehorende waardering is resp. 8.1, 8.0 en 7.7
Onze club blijkt - vergeleken met vorig jaar -  in de top 100 van Nederland de grootste daler!!?
zie tabel
 
 
 
 
 
Kijken we naar de score voor Limburg dan staat van de 12 golfbanen met 18 holes of meer, GG op de 7e plaats (de
nummers 1 t/m 6 zijn resp. Margraten, De Peelse, Wittem, Bleijenbeek, Herkenbosch en Crossmoor).
Vooralsnog is niet duidelijk wat de oorzaak is van de forse duikeling op de ranglijst. Een kleine  rondvraag bij diverse
clubleden gaf daarop eveneens geen antwoord. Niemand kon duidelijk aanwijsbare negatieve wijzigingen aangeven t.
o.v. het vorig jaar. Integendeel van PGA en NGF is bij de club onlangs nog het verzoek binnen gekomen om ergens in
september/oktober alsnog een alternatieve open matchplay-wedstrijd te organiseren. Dergelijke wedstrijden vereisen
een baan in optimale vorm en een organisatie die zijn mannetje staat. Daarnaast staat GG op de site van het internati-
onale “Top 100 Golf Courses” op de 22e plaats van Nederland en als hoogste van de Limburgse banen.
Niettemin kan geconstateerd worden dat we als GG (bestuur en leden) dus nog ver verwijderd zijn van de vastgestelde
doelstellingen en dat nog veel werk verzet moet worden. Zeker als wordt bedacht dat voor het realiseren van de visie
tw. “Een toegankelijke gastvrije club zijn op een  op een kwalitatief hoogstaande golfbaan die één is met de natuur” de
website van Leading Courses naast sociale media als een van de voornaamste actieve instrumenten wordt gezien om
te promoten dat gastspelers van onze baan gebruik maken.
Hoewel het bestuur er in de langetermijn visie voor heeft gekozen om de rating op Leading Courses bepalend te laten
zijn is het de vraag in hoeverre de beoordelingen representatief zijn voor een algemeen totaaloordeel van de golfbaan/-
golfclub (wanneer in het jaar - ’s winters? ’s zomers?- hebben de beoordelingen plaatsgevonden, al dan niet vaker door
één en dezelfde persoon etc.)
Desondanks mag worden aangenomen dat door toename van het aantal beoordelingen de betrouwbaarheid omtrent
het algemene overall-oordeel toeneemt.
Met die conclusie in ons achterhoofd ligt precies dáár dan een taak voor ons als lid van de golfclub!!
Wij kunnen er voor zorgen dat het aantal reviews toeneemt door op de website van Leading Courses
( https://nl.leadingcourses.com/europa+nederland+limburg/geijsteren-golf-country-club/write-review.html?q=geijsteren&)
een recensie te schrijven. Wellicht dat dit dan leidt tot een plaats op de ranglijst die meer overeenkomt met ons beeld
van de baan c.a.
 
MAY I HAVE YOUR VOTES PLEASE.....
 
In het langetermijnplan wordt onder ‘Golfsport’, ‘De Baan’en ‘Greenfee-beleid’ ook ingegaan op de toegankelijkheid en
het wenselijke basiskarakter van onze baan.
Juist nu, in coronatijd, er een reserveringssysteem is geintroduceerd is het interessant om te bezien tot op welke
hoogte dit systeem past in de beleidsuitgangspunten zoals die in het (pas) vorig jaar vastgestelde langetermijnplan zijn
geformuleerd.

May I have your votes please
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Zo valt onder andere te noteren:
 
“Golfen in recreatief of sociaal verband draagt bij aan een goede clubgeest en zal door middel vangezelligheidswedstrij-
den, inloopmomenten en verbeterde onderlinge afspraakmogelijkheden worden bevorderd.Bij dit geheel zal de speeldruk
nauwlettend in de gaten worden gehouden om, zo is tot op heden het streven, de mogelijkheid om zonder starttijden te
kunnen golfen blijvend mogelijk te maken. Zoals bovenstaand aangegeven blijft het  de doelstelling om het ledental te
handhaven en tevens te kunnen golfen zonder starttijden. Het basiskarakter van ledenbaan met vrije speeltijden en veel
speelruimte voor leden, zal gehandhaafd blijven”
 
Volgens mededeling van het bestuur werkt het systeem prima, is de staf zeer tevreden met de wijze waarop het systeem
door eenieder wordt gebruikt en is de doorstroom in de baan ook zeer goed.
 
Daar staat tegenover dat het golfen voor groepen met 5 personen en meer, op vaste tijden er geenszins makkelijker op
geworden is (meerdere leden dienen om 24.00 uur tot maximaal vier personen te reserveren) Hier is allerminst sprake
van “bevorderen van de clubgeest door verbeterde onderlinge afspraakmogelijkheden”. Uiteraard is ook geen sprake
van “golfen zonder starttijden” c.q. “vrije speeltijden”. Bovendien is het voordeel van vrije starttijden in vergelijking met
golfbanen in de buurt vervallen en is golfen zonder golfpartner in veel gevallen niet eenvoudig. Ook spontaan een ronde
lopen zonder dit te hoeven plannen is er niet meer bij. Onduidelijk is daarnaast of het systeem extra kosten met zich
meebrengt.    
 
“Tegen de tijd dat van het “nieuwe normaal” weer naar het “gewone normaal” overgaan, zal het bestuur het reserve-
ringssysteem integraal evalueren. Als we alle voors en tegens helder hebben zullen wij deze voorleggen aan de leden-
vergadering opdat wij gezamenlijk keuzes maken inzake al dan niet handhaving van een reserveringssysteem”.
 
Ook dan is het van belang dat u uw stem laat horen.
 
MAY I HAVE YOUR VOTES PLEASE
 
 
H. Sommerdijk                

May I have your votes please  (vervolg)

LIGGING
 
Een oude golfer uit Terschelling
ligt in de duinen op een helling.
Niet zonder tegenzin
met bal, stok en vriendin,
oefent hij daar de schuine ligging.
 
(uit “Get your kicks from honderd lime-
ricks” Hans Sommerdijk)

Eerste wedstrijd in Coronna tijdperk

20 juni vond de eerste wedstrijd van dit
jaar plaats, uiteraard onder de gelden-
de coronna maatregelen. linksboven
de 1e prijs winnaars en linksonder de
2e prijs winnaars.
Helaas geen volledig verslag.
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Indien onbestelbaar retour: Het Spekt 2, 5862 AZ, Geijsteren
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