wijnaanbieding

•
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Plant-based Bakery
Puur, plantaardig en diervriendelijk, dus heel Natuurlijk!

www.natuurlijkcharlotte.nl
Stadswijnkelder Berns is een begrip in
Heerlen en verre omstreken sinds 1949. Het
bedrijf heeft haar positie verworven als enige
echte stadswijnkelder van Heerlen. U kunt
er o.a. terecht voor exclusieve, door kenners
geselecteerde wijnen en whisky’s.
Op de authentieke en sfeervolle locatie op
de Geerstraat, kunt u voor de deur parkeren.
In het eigen proeflokaal worden proeverijen
en cursussen georganiseerd, om kennis
en gezelligheid te delen. Spijs en drank
combinaties worden naar een hoger niveau
getild door het advies dat u altijd krijgt van de
deskundige en enthousiaste medewerkers.
Stadswijnkelder Berns
Tel: +31 45 5717632
info@stadswijnkelderberns.nl
www.stadswijnkelderberns.nl

Bezoek ons om onze bijzondere producten
te beleven en te ontdekken. Of bestel online
voor levering aan huis, of op de zaak.

•
•
•
•

De lekkerste wijnen, delicatessen, bieren en distillaten vindt u bij Maison d’Elfant. Een brede wijnafdeling waar met zorg de
mooiste wijnen worden geselecteerd uit de hele wereld. De wijnen uit de mediterraanse landen hebben de voorkeur met
als grote specialiteit Italia!
Op de delicatessenafdeling vindt u heerlijke streekproducten, mooie kazen en vleeswaren, verse thee en een groot
assortiment van likeuren, olie & balsamico van de tap.
De bierafdeling is de laatste jaren gegroeid en steeds meer kleinschalige brouwers staan met hun bieren in het schap.
Alle producten worden op originele wijze samen verpakt, iets wat vele mensen naar Beek trekt die een bijzonder pakket
of cadeau nodig hebben.
Bij 6 flessen wijn in de mix krijgt u de 7de gratis (meeneemprijzen).
Wij spreken de wens uit u spoedig eens te mogen ontvangen.
.maisondelfant.com
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Met gepaste trots presenteren wij de, inmiddels vijfde
editie, van het Jaarboek van Golfclub Brunssummerheide.
Samen met u willen we graag even stilstaan bij een
bijzonder clubjaar, waar Corona een zware stempel
op heeft gedrukt. Het was een bizar jaar, waar we met
gemengde gevoelens aan terug zullen denken.
Het had zo mooi kunnen zijn. Alle seinen voor een
schitterend golfjaar stonden op groen. De baan was in een
prima conditie, klaar voor een jaar vol grote wedstrijden,
met als hoogtepunt het 35-jarig bestaan van onze club.
Het beloofde een fantastisch lustrumjaar te worden,
met talloze hoogtepunten. Een aantal indrukwekkende
sponsoren zou voor het nodige spektakel bij golfclub
Brunssummerheide zorgen. Het kwam anders, geen
lustrumfeest,
geen
clubkampioenschappen,
geen
NGF competitie, geen Presidentscup, geen grote
sponsorwedstrijden, niets van dat alles.
Op 15 maart om 18:00 uur kwam het leven met een
grote klap tot stilstand. Nederland ging in de Intelligente
Lockdown. Geen sporten, geen feestjes, geen vakanties,
geen bezoekjes aan familie, vrienden of kennissen. Het
Coronavirus had de wereld in een wurggreep en ook
op de golfbanen werd het akelig stil. Het begrip Social
Distancing deed zijn intrede. Plotseling zaten we met z’n
allen in de ‘anderhalve-metersamenleving’.
Maar, Golfclub Brunssummerheide zou Golfclub
Brunssummerheide niet zijn als we niet toch, ook in deze
bizarre tijden, voor een paar hoogtepunten hadden weten

te zorgen. Begin mei gingen de golfbanen weer open.
Ondanks het feit dat er nog geen officiële wedstrijden
gespeeld mochten worden, was het toch al gauw weer
ouderwets druk op de baan. Met de Eclectic Challenge, die
van juni tot en met oktober gespeeld is en waar ieder lid
aan mee kon doen, hebben we een alternatieve competitie
met schitterende prijzen gevonden voor de competitieve
wedstrijden die dit jaar geen doorgang konden vinden.
Vanaf 1 juli mochten weer clubwedstrijden gespeeld
worden. De wedstrijd organiserende commissies hebben
dit enthousiast opgepakt en er voor gezorgd dat hun
wedstrijden, zij het met de nodige beperkingen, weer
geactiveerd werden. In het begin was dit zeker niet
gemakkelijk, niet in de laatste plaats omdat er met nieuwe
wedstrijdprogrammatuur gewerkt moest worden. Een
compliment aan de commissies voor hun niet aflatende
inspanningen alles in goede banen te leiden is dan ook
zeker op zijn plaats. Maar niet alleen de commissies, ook
de deelnemers verdienen een groot compliment voor
de wijze waarop zij met de nieuwe omstandigheden zijn
omgegaan.
Tot 31 december 2020 was het mogelijk om, via een
zogenaamde handicap-registratie voor vrije golfers,
binding te krijgen met deze groep golfers. Door een besluit
van de NGF is die constructie vanaf 2021 in zijn huidige
vorm niet meer toegestaan. Om toch binding te houden
met deze groep golfers, was het nodig onze Statuten aan
te passen. Omdat voor een Statutenwijziging een besluit
van de ALV nodig is, heeft er in oktober een extra ALV

VAN HET BESTUUR
HENRY ALBERTZ

plaatsgevonden. Aangezien de bepalingen van de Statuten
doorwerken in het Huishoudelijk Reglement, moest ook
het HHR worden aangepast. Dankzij de doorgevoerde
aanpassingen kunnen we weer met een gerust hart de
toekomst in kijken en daardoor binding houden met de
groep vrije golfers.
Velen van jullie weten het vast nog wel. Tot 2016 hadden wij
een clubblad met de toepasselijke naam ‘De Kranenpool’.
Het blad verscheen een aantal keer per jaar, bestond
hoofdzakelijk uit interviews en achtergrondverhalen en
was minder sterk gefocust op actuele zaken. In 2016 werd
‘De Kranenpool’ vervangen door het Jaarboek. Hierin
wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, maar wordt
ook stilgestaan bij actualiteiten. Het Jaarboek moest een
soort van naslagwerk worden, waarin je op elk gewenst
moment in het verleden kunt terugbladeren om die mooie
tijden nog eens te laten herleven.

Gezien de reacties die ons bereiken zijn we in die opzet
geslaagd. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat
in de wandelgangen ‘De Kranenpool’ nog volop aanwezig
is. En dan bedoel ik niet hole 8 van de rode baan, maar
ons oude clubblad. Kennelijk is die naam zo verankerd in
de fundamenten van Golfclub Brunssummerheide, dat je
hem niet zomaar kunt wijzigen. Na ampele overwegingen
hebben we dan ook besloten dat het Jaarboek vanaf
2020 weer gewoon de vertrouwde naam ‘De Kranenpool’
draagt.
Misschien is dit wel het juiste moment om even stil te
staan bij iedereen die het afgelopen jaar actief is geweest
in commissies, bestuur of ander vrijwilligerswerk binnen
de club. Maar zeker ook bij alle medewerkers van de
Openbare Golf Brunssummerheide BV. Bedankt voor jullie
bijdrage aan een bijzonder 2020! Zonder jullie tomeloze
inzet hadden we het nooit voor elkaar gekregen!

Geniet van de herboren Kranenpool met zijn vele verhalen,
foto’s en de daarbij opkomende herinneringen aan een
meer dan memorabel golfjaar. De feestdagen liggen
alweer achter ons. Het wordt stilaan tijd om de golfspullen
op te poetsen voor een nieuw seizoen. Het belooft een
onvergetelijk jaar te worden met vele mooie highlights.
En, we hebben nog wat tegoed uit 2020! De viering
van ons 35-jarig jubileum moet nog ingehaald worden
en dat gaan we deze keer in een niet-lustrumjaar doen.
Noodgedwongen, maar zeker niet minder enthousiast!
Wederom een jaar vóór leden, dóór leden, mét leden!
Tot slot wil ik graag iedereen een bruisend en sprankelend,
maar bovenal gezond en gelukkig 2021 wensen! Tot gauw
in de baan of in het clubhuis.

Henry Albertz
Voorzitter Golfclub Brunssummerheide
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Discover our

PODOTHERAPIE

collection of
classical mens
fashion, rare and
antique wines,
champagne and
KLIMMEN
BOOGSCHIETEN
BIJLWERPEN
FIETSEN
GENIETEN

meer info & tickets: parkhetplateau.nl

beautiful artwork...
www.sophistique.nl

Foot Comfort Maurice Emonts
Het vertrouwde adres voor al uw:
Klachten aan steun- en bewegingsapparaat
zoals voet-, knie-, heup- of rugklachten
Steun- of correctiezolen
Ortheses of teenstukjes
Specifieke voet-, teen- of standsafwijkingen

Ook voor de DaCo was 2020 een ongewoon seizoen: Na onze gewone winterwandeling in
januari in en rond Sittard (Foto’s) ging zowel onze openingswedstrijd in maart niet door vanwege
de Corona pandemie als ook natuurlijk de daar op volgende wedstrijden. De golfbanen in
Nederland (en Duitsland) waren gesloten, niemand kon spelen.

HET JAAR VAN DE DAMESCOMMISSIE
GEZELLIGHEID TIJDENS CORONA

07 Juli was eindelijk weer een wedstrijd mogelijk. Natuurlijk met inachtneming van de Corona
regels: geen gunstart, geen handenschudden, afstand 1,5 m, de vlaggenstok niet aanraken,
bunkers niet harken, tafeldienst in de geopend deur van het secretariaat (gelukkig was het heel
vaak aangenaam weer). De scorekaarten mochten niet uitgewisseld worden en dat zorgde
voor menige discussies en misverstanden. „Wie is nu mijn marker en voor wie moet ik de score
noteren?“ Uiteindelijk werden alle problemen binnen de flight opgelost.
De nieuwe software, “Proware” heeft de dames ook hoofdpijn opgeleverd. Met veel inzet en
betrokkenheid van Ciel Schellekens en Ans Verstegen werden diverse problemen opgelost. De
meeste dames zijn er aan gewend geraakt om de uitslagen via de kiosk in te voeren. De harde
kern van rond 30 dames kwam elke dinsdag om zowel Q als NQ wedstrijden te spelen.
In juli werd door de hitte een wedstrijd afgezegd. Daarvoor in de plaats was er een gezellige
Brunch. Door het verkorte seizoen, hebben we minder prijzen uit te delen dit jaar.
In 2020 zijn er alleen prijzen voor de DDWT ( Dames Dinsdag Wissel Trofee), Ringerscore, en
enkele gezellige teamwedstrijden.
DDWT					Ringerscore
DDWT					
Ringerscore
Categorie A
Lenie Graus		
Categorie A
Categorie B
Ans Verstegen		
Categorie B
9 Holes		
Dorit Hamilton		
9 Holes		

Renate Hennes
Marion Barten
Regina Jenz

De slotwedstrijd van 2020 was ook anders dan dat we gewend zijn: wij hadden geen gunstart,
geen lunch en drankje maar wel buiten een kopje koffie of thee met vlaai. Zelfs de prijzen en
bokalen moesten de winnaressen zelf van de tafel nemen. Maar toch was iedereen tevreden dat
wij ondanks Corona toch gezellig konden spelen.
Wij hopen nu allemaal op een normaler seizoen 2021.

Sabine Törber
Voorzitter Damescommissie
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Vrijwel iedereen zal zich het jaar 2020 nog tot in lengte van
jaren herinneren als een heel bijzonder en uitzonderlijk
jaar.... het jaar van Covid 19, met een ongekende
maatschappelijke en economische impact.

activiteiten van de grond te tillen, zeker nadat de overheid
een versoepeling van de Lockdown aankondigde.

Aanvankelijk waren er berichten dat in het verre China een
mysterieus virus rondwaarde waar men nauwelijks raad
mee wist, maar dat wel steeds verder om zich heen greep.
In de westerse wereld werd er aanvankelijk van uit gegaan
dat dit een tot dan toe onbekende griepvariant was. Dus
dat was een probleem van China, totdat het plotseling
opdook in de westerse wereld. Aanvankelijk ging het, ook
in Nederland, om een heel beperkt aantal patiënten en het
probleem zou daarom dan ook wel gemakkelijk beteugeld
kunnen worden.
Hoe anders was de praktijk: een explosie van besmettingen,
paniek, overvolle ic-afdelingen in ziekenhuizen, uitstel
van reguliere medische zorg in de ziekenhuizen,
huisartsenposten die gemeden werden vanwege mogelijk
besmettingsgevaar. En tenslotte een afkondiging door
de Nederlandse regering van wat men is gaan noemen
‘een Intelligente Lockdown’. Nederland kwam met een
schok tot bijna volledige stilstand, scholen gingen dicht,
sportclubs sloten noodgedwongen hun deuren, theaters
en bioscopen veranderden in spooky gedaanten. De
verwarring was compleet. Per week werden nieuwe
onheilspellende berichten door de overheid en het RIVM
over ons heen gestort.
Ook de golfsport werd hard geraakt. Alle activiteiten
werden gestaakt, zonder uitzicht op een hervatting
van het spelletje. Onze golfbanen lagen er doods bij, de
enige activiteiten die nog konden worden waargenomen
waren onderhoudswerkzaamheden en het geluid van de
grasmaaiers. Maar zoals zo vaak: er wordt toch na verloop
van tijd gezocht naar een mogelijkheid om weer iets van

Aanvankelijk werd slechts toegestaan om tegelijkertijd
met drie personen, met inachtneming van voldoende
afstand, op de golfbaan te verschijnen; de brasserie
bleef tegelijkertijd gesloten. Langzamerhand, toen de
Coronagolf over zijn hoogtepunt heen bleek, werd
ook binnen de SeCo weer vanaf begin juni voorzichtig
nagedacht over een hervatting van de activiteiten, zij
het met uitdrukkelijke afspraken over het hoeden van
voldoende afstand en andere door de overheid bepaalde
maatregelen. Binnen de SeCo zijn op deze punten veel
standpunten uitgewisseld, vaak met de nodige emoties,
want één uitgangspunt stond voorop: de gezondheid van
elke deelnemer. Uiteindelijk is er weer voorzichtig een

begin gemaakt met de opstart van de zomercompetitie,
aanvankelijk nogal aarzelend, waarbij onder andere werd
afgesproken het uitwisselen van scorekaarten met elkaar
niet toe te staan, het uitsluitend te laten betalen met gepast
geld en het doen plaatsnemen van de wedstrijdleiding
achter een tafel op voldoende afstand.
Na enkele weken nam het aantal deelnemers weer
aanzienlijk toe, zodat er vanaf half augustus weer iedere
week sprake was van een reguliere deelname. Bijzondere
aandacht in 2020 vroeg ook de introductie van een
nieuw computersysteem, ProWare geheten. Dit systeem
had nogal wat voeten in aarde en werd aanvankelijk met
de nodige scepsis ontvangen. In combinatie met het
coronagegeven dat de computerzuil niet gebruikt kon
worden, hebben de SeCo-spelers veel flexibiliteit moeten
opbrengen.
Zorgde de Coronacrisis er voor dat de wintercompetitie
van 2019/20 al niet tot een normaal einde kon komen,
ook de zomer van 2020 had vele aanpassingen van
node. En met een opflakkerende Coronadreiging
moesten de senioren het rondom de slotwedstrijd op 29
oktober jammer genoeg stellen met het wegvallen met
de traditionele prijsuitreikingen en van het altijd zeer
gewaardeerde slotdiner. Het belangrijkste is evenwel
gebleven: we kunnen ons geliefde golfspel blijven spelen.
Dus aan de start van het winterseizoen constateren we dat
we een ernstig gehandicapt golfjaar 2020 achter de rug
hebben, maar spreken welgemeend de hoop uit dat we in
goede gezondheid en met zijn allen kunnen genieten van
een weer vlot verlopend, sportief en plezierig golfseizoen
2021.

Leo van Houtem & Paul Doesborgh
Seniorencommissie

EEN ERNSTIG GEHANDICAPT GOLFJAAR
SENIORENCOMMISSIE

Wintercompetitie 2019/2020 (8 gespeelde wedstrijden/beste 6 scores)

Heren 14 holes

1. Lammert Bovendorp
2. Hans-Josef Derix
3. Ger Schuurbiers

Heren 9 holes

1. Ad Willemse
2. Huub Reinaerts
3. Theo Vocking

Dames 14 holes

1. Cornelia Tsirigotis
2. Tilly Stein
3. Sonja Daume

Dames 9 holes

1. Anjes van Loo
2. Yvonne Jongen
3. Ria Reinaerts

Zomercompetitie 2020
Heren 18 holes
- 0.0 - 25.7

1. Klemens Bongard
2. Hans-Josef Derix
3. Wim Cremers

Dames 18 holes
- 0.0 - 25.7

1. Tilly Stein
2. Monique Maas-van Loo
3. Febby Spitzers-Chibuye

Heren 18 holes
- 25.8 - 36

1. Charly van der Ben
2. Wally Tan
3. Hans Brouns

Dames 18 holes
- 25.8 - 36

1. Monica Savelsberg
2. Cornelia Tsirigotis
3. Margriet Lauvenberg-Steinbusch

Heren 9 holes
- 0.0 - 33

1. Ad Willemse
2. Manfred Marson
3. Huub Reinaerts

Dames 9 holes
- 0.0 - 33

1. Poldi Wilbrink-Petri
2. Ria Reinaerts-Meessen
3. José Weerts

Heren 9 holes
- 33.1 - 54

1. Rolf Bruck
2. Hans Kasperski
3. Theo Vöcking

Dames 9 holes
- 33.1 - 54

1. Anjes van Loo-Keulers
2. Hanny Bindels-Roukens
3. Miriam Stitzinger-Bertrand
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Wij helpen klanten en organisaties met het realiseren van complexe IT
vraagstukken. Dit doen we door de inzet van ervaren en vakkundige IT
www.indebende.nl
www.indebende.nl professionals. Onze oplossingen richten zich op de optimalisatie van
informatievoorziening, ontwikkeling, implementatie en beheer van
complexe IT vraagstukken en mobiele toepassingen. Dit doen we met
twee competence lines: Application Development en Management
Consultancy. Samen succes behalen en leren van en met elkaar, dat is
voor ons: A fresh wind in IT.
Einderstraat 9 6461 EM Kerkrade | 06 433 79 626 | www.etesian.nl

EXPERIMENTEREN MET NIEUWE WEDSTRIJDEN
WEDSTRIJDCOMMISSIE

Annelies Lutjens en Babette Warda

Wat een prachtig vooruitzicht aan het begin van 2020:
het lustrumjaar van onze golfclub, 35 jaar Golfclub
Brunssummerheide. Iedereen was druk bezig met alle
voorbereidingen voor de festiviteiten die in de zomer
zouden plaatsvinden.
Helaas was alles al gauw voorbij. Al onze wedstrijden, de
competitie, de gezelligheid en onze sociale contacten op
de golfbaan. Corona gooide al onze plannen overhoop. Al
snel werd duidelijk dat dit een tegenstander was die wij
nog niet eerder waren tegengekomen.
Na de lockdown in het voorjaar mochten wij in juli weer
wedstrijden organiseren. De WeCo is gestart met de 1e
maandbeker van het jaar op 26 juli. Geweldig om iedereen
weer aan de wedstrijdtafel te zien en welkom te heten.
Wij hadden in het voorjaar de Strokeplay en Matchplay
kampioenschappen al geannuleerd. Ook vanwege
tijdgebrek is de Laddercompetitie niet doorgegaan.
Volgend jaar gaan we alles eraan doen om dit door te laten
gaan. Sommige wedstrijden worden aangepast of in een
nieuw jasje gestoken.
Een groot succes was het Single/Koppel Toernooi. Een
weekendwedstrijd waarbij je als team kon inschrijven

en samen moest proberen om zoveel mogelijk punten te
verzamelen. De eerste dag als team en de tweede dag als
single.
Ook vrij nieuw was de 4-stokkenwedstrijd, een
teamwedstrijd waarbij elk teamlid een club koos
waarmee hij/zij speelde. Daarmee speelde je de hele
ronde. Elk teamlid had een andere club en men speelde
de hele wedstrijd in dezelfde volgorde. Als teamlid C had
uitgeholed, dan sloeg teamlid D af op de volgende hole.
Je mocht zelf een team samenstellen of je individueel
inschrijven.
Onze sluitingswedstrijd werd dit jaar op een bescheiden
manier gehouden. Geen toespraken en prijzen die
uitgereikt werden. Een gezellige ronde met onze clubleden,
waarbij we de prijzen van onder andere de maandbekers
overhandigden aan de wedstrijdtafel.
Namens de wedstrijdcommissie bedanken wij iedereen
die meespeelde met onze wedstrijden.
Blijf gezond en tot volgend jaar!

Annet Peeters
Voorzitter Wedstrijdcommissie
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PORISO

De beste binnenmuursteen

Steenfabriek “Poriso”
Kranenpool 4
6443 VA Brunssum
Tel.: 088.1185900
www.wienerberger.nl

Mr. Ing. W.Postma
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Dé brug naar uw oplossing
Schoolstraat 11

(045) 525 89 89
(045) 527 26 36
advocatenkantoor@ postma-wegener.nl
www.postma-wegener.nl

6443 BT Brunssum
Postbus 77
6440 AB Brunssum

Eerste uur gratis
Wij werken volgens de richtlijnen
van het RIVM inzake Covid-19

Schoolstraat 11 | 045-5258989
www.postma-wegener.nl

EEN BEWOGEN JAAR IN VELE OPZICHTEN
AFTERWORK

Ook voor Afterwork was 2020 een bijzonder jaar. Niet
alleen vanwege het bijzondere getal, maar voornamelijk
vanwege de COVID19-pandemie met alle daaraan
verbonden maatregelen.
In januari van dit jaar gingen wij, als commissie in een
nieuwe setting, Julius Winkens als penningmeester en
Marco Frauenrath als commissielid, met veel enthousiasme
aan de slag. Als warming up voor het aankomende seizoen
hadden we winterwedstrijden in petto, die op de 1ste
zaterdagen van januari, februari en maart gespeeld zouden
gaan worden. Het bleek een goede zet, want de opkomst
gedurende deze 3 maanden was hoger dan verwacht.
Tot groot ongenoegen van nagenoeg elke golfer moesten
de golfbanen hun poorten sluiten net vòòr de start van
het nieuwe seizoen. De Lockdown was een feit. Omdat
golfen met 1,5 meter afstand van elkaar goed te doen
is en dit spel zich bovendien in de buitenlucht afspeelt,
hadden velen moeite met deze maatregel. Gelukkig kwam
er snel een versoepeling die het mogelijk maakte om
vanaf 1 juli weer wedstrijden te organiseren.
Dit heugelijke nieuws bleek voor onze commissie niet
helemaal zo heugelijk te zijn, te meer omdat een gunstart
niet was toegestaan. Zonder gunstart zou de laatste flight
pas om 19:30 uur kunnen vertrekken, om vervolgens pas
ná 22:00 uur binnen te komen. Voor ons reden genoeg

om op dat moment af te zien van het organiseren van
wedstrijden. Uiteindelijk kregen we alsnog een gunstart
en konden ook onze wedstrijden van start gaan.
Toespraken en prijsuitreikingen na afloop van de wedstrijd
waren echter niet geoorloofd. Afterwork zou Afterwork
niet zijn wanneer we hier geen creatieve oplossing voor
zouden bedenken. Als we zelf geen prijzen mochten
uitreiken, dan zou het geen problemen moeten opleveren
wanneer we deze taak aan het horeca personeel zouden
overdragen. Na afloop van de wedstrijd gaven wij de
namen van de winnaars door, zodat zij tijdens het serveren
de prijzen aan deze personen konden overhandigen.
De prijzen voor de longest en voor de neary hebben
we moeten schrappen omdat deze niet coronaproof
genoteerd konden worden.
De weergoden stonden ook dit jaar weer aan onze zijde.
Het gezellig samenzijn ná de wedstrijd kon derhalve ook
iedere week weer in de buitenlucht plaatsvinden. De
gezelligheid hebben we dan ook zeker niet hoeven in te
leveren, want gemoedelijkheid blijkt ook goed haalbaar
met 1,5 meter afstand. De slotwedstrijd hebben wij zelfs
met hapje en een drankje, mogen afsluiten. Op het einde
van deze mooie avond werden we als commissie door
onze deelnemers nog in het zonnetje gezet. Wij ontvingen
lovende woorden en een heerlijk bedankje in de vorm van
een chocoladepakket. Een hele attente geste van onze
deelnemers waarvoor we veel waardering hebben.

Onze doelstelling aan het einde van het vorige seizoen om
in 2020 een maximale deelname van 36 personen te halen
bleek zeker niet te hoog gegrepen. Met een wekelijkse
opkomst van gemiddeld 33 personen mogen we op dit
gebied dan ook zeker van een succesvol seizoen spreken.
Onze wekelijkse mooie prijzen konden we mede realiseren
door onze sponsors. Een dik dankjewel aan:
• Roy Winkens van Triade; hij sponsorde gedeeltelijk de
•

•

eerste en tweede prijzen,
Hans Swinkels; hij sponsorde

het prachtige
handgemaakte vogeltje, welke de spelers na het
scoren van 3 birdies in ontvangst mogen nemen en
last but not least,
Manfred en Ellen Marson, die zo aardig waren om
de wedstrijdsnacks van de slotwedstrijd voor hun
rekening te nemen.

Als laatste, nog een persoonlijk dankjewel aan mijn twee
commissieleden Julius en Marco. Het was iedere week
weer een feestje om samen de wedstrijden in elkaar te
knutselen en over en weer ideeën te lanceren. Never
change a winning team!
We blijven positief en gaan hoopvol uitkijken naar een
nieuw, mooi en lang golf seizoen 2021. Wat zou het
toch fijn zijn om weer zoals vanouds te kunnen golfen
en te kunnen genieten van de Afterwork-wedstrijden op
donderdagavond. Zou dat ooit weer mogelijk zijn? Wie zal
het zeggen, het klinkt mij althans als muziek in de oren.

Lilian van Wersch
Voorzitter Afterwork
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Een project van:

- Plattedaken
- Onderhoud
- Pannendaken
- Zinkwerk
Tel: 06 407 78 256 | Tel:
06 523 82 141
- Nieuwbouw
- Boeiborden
www.ademabackusdakwerken.nl | info@ademabackusdakwerken.nl
- Renovatie
- Dakkapellen
- Plattedaken
- Onderhoud
- Pannendaken
- Zinkwerk
- Nieuwbouw
- Boeiborden
- Renovatie
- Dakkapellen

T: 06 30003307 - Heerlerweg 156 - Voerendaal
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ALLES OVER HET NIEUWE WORLD HANDICAP SYSTEM
MAX WOLVEKAMP

Vanaf volgend jaar zal er een belangrijke hervorming
optreden betreffende de golfhandicap berekening, en wel
van zes handicap-systemen wereldwijd naar één Wereld
Handicap Systeem. Hierdoor kunnen golfers uit alle landen
waar ook ter wereld op een eerlijke manier tegen elkaar
spelen. Maar hoe wordt nu zo’n WHS-handicap berekend?
In tegenstelling tot de EGA handicap is de WHS handicap
gebaseerd op slagen en niet op Stableford punten. Simpel
gezegd wordt een handicap gebaseerd op de laatste 20
qualifying scores van een speler. Hiervan worden de beste
8 scores gebruikt om het gemiddelde te bepalen. Deze
zogenaamde dagscores komen tot stand door het totaal
aantal slagen in een formule te verwerken. Echter het
hoogste aantal slagen per hole dat voor deze berekening
wordt gebruikt is een netto double bogey. Dat is de
laagste score op een hole waar je nul Stableford punten
krijgt (bv krijg je op een par 3 één extra slag, dan heb je bij
6 slagen nul punten, en dat is de netto double bogey). Dit
wordt door het systeem automatisch berekend, dus er kan
gewoon het werkelijk aantal slagen ingevoerd worden.
Het grote voordeel van het WHS is, dat je handicap beter
je werkelijke speelniveau reflecteert door het gemiddelde
van een bepaalde periode te gebruiken, terwijl bij de EGA
handicap meer de vorm van de dag bepalend is. Daarom
is het ook zo belangrijk om zoveel mogelijk qualifying
resultaten in te leveren, hoe meer resultaten hoe reëler
je handicap is.

Er zijn nog diverse extra berekeningen die er voor
zorgen dat je handicap correct wordt weergegeven. Het
dagresultaat wordt ’s nachts vergeleken met resultaten
van andere spelers op dezelfde baan op dezelfde dag, en
daarna eventueel aangepast. Een soort CBA dus, maar
dan voor alle dagscores en niet alleen voor wedstrijden. Er
kan ook een demping van de handicap stijging optreden
om te voorkomen dat de handicap te snel stijgt (Hard
Cap/Soft Cap). Het handicap kan niet meer dan 5 punten
stijgen in vergelijking met je laagste handicap van de
afgelopen twaalf maanden (Low Handicap Index). Al
deze maatregelen worden gelukkig automatisch door
het softwaresysteem uitgevoerd. Voor meer details wil
ik toch verwijzen naar de website van de NGF, waar het
hele systeem duidelijk wordt uitgelegd, aan de hand van
voorbeelden en diverse video’s. (ngf.nl/whs)
Het zou te ver gaan om alle ins en outs van het WHS
hier te bespreken, maar ik ben er van overtuigd dat, als
het systeem eenmaal ingeburgerd is, het een duidelijke
verbetering van de handicap berekening is.
Veel succes komend seizoen, en vergeet niet : zoveel
mogelijk resultaten in te leveren!

Max Wolvekamp
BaReCo
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Canisiusstraat 13 Kerkrade
06-53937558
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Afscheidskamer:
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6411 BT Heerlen
045 - 542 99 88
info@postuitvaartzorg.nl
www.postuitvaartzorg.nl

Elektronische beveiliging en camera bewaking
www.fdhsystems.nl 0433653943
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W WWW.WIJNKOPERIJSTPIETER.NL

Ook voor de portefeuille wedstrijden was 2020 een bijzonder jaar! We hadden te maken met de overgang van
Egolf4U naar Proware. Dat was geen makkelijke operatie. ProWare had een andere look en andere functionaliteiten,
hetgeen het nodige vergde van alle betrokkenen.

PORTEFEUILLE WEDSTRIJDEN
MARTIN ENGELEN

De implementatie werd vanuit het bestuur begeleid. Niet alleen moesten commissies hun wedstrijden op een
andere manier aanmaken en inrichten, ook onze leden kregen te maken met het nieuwe systeem en het werkte
allemaal net iets anders dan we gewend waren. Er waren veel vragen richting bestuur en helaas was niet voor alles
meteen een oplossing paraat. We moesten met z’n allen leren omgaan met de nieuwe systematiek van Proware.
In juni heeft Marcel Schormans zijn bestuurstaken om persoonlijke redenen neergelegd en heb ik de portefeuille
Wedstrijden overgenomen. Voor Proware zaken bleef Marcel wel op de achtergrond beschikbaar.
Corona heeft, ook in de portefeuille Wedstrijden, veel roet in het eten gegooid. Dachten we er aanvankelijk nog
redelijk vanaf te komen, al snel bleek dat wij ons (en met ons de hele golfwereld) ingrijpend moesten aanpassen.
Na een lange periode van volledige stillegging van de golfsport mochten we in mei weer voorzichtig opstarten. Met
dien verstande dat de competitie voor alle teams volledig werd afgelast en de clubwedstrijden maar voorzichtig
en met beperkingen konden worden opgestart. Voor de tweede helft van het jaar is toen noodgedwongen een
aangepaste wedstrijdkalender gemaakt.
De clubwedstrijden konden vanaf 1 juli weer doorgaan, zij het met de nodige beperkingen voor, tijdens en na
de wedstrijden. Het aantal deelnemers was vergelijkbaar met afgelopen jaren. In verband met de bijzondere
situatie hebben de clubkampioenschappen Matchplay/Strokeplay alsmede de Laddercompetitie dit jaar helaas
geen doorgang kunnen vinden. Daarnaast zijn vrijwel alle bijzondere wedstrijden, zoals Lustrum, Hotel Cristal/
Ganischgerhof, Old Grand Dad’s, Brunssum Masters etc. niet doorgegaan. Ook de Limburgse Golfkampioenschappen
hebben dit jaar niet plaatsgevonden.
Helaas kwam er in september/oktober een tweede Coronagolf. Dit was veel vroeger dan gedacht. Gelukkig
mochten wij ondanks een nieuwe beperkte Lockdown wel golf blijven spelen, zij het met een aantal verdergaande
beperkingen: geen competities (jeugd en winter), buiten de clubwedstrijden geen wedstrijden, geen gunstarts, en
helaas wederom een sluiting van de horeca.
In oktober zijn we gestart met de voorbereidingen van de winterwedstrijden en de wedstrijdkalender van 2021.
Door de afwezigheid van Leo Krekels verloopt dit proces enigszins anders dan gewend, maar we hebben er het
volste vertrouwen in dat alles weer perfect geregeld gaat worden.

Martin Engelen
Bestuurslid Wedstrijden
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EEN WARM BAD VOOR DE BEGINNENDE GOLFER!
36+ COMMISSIE

De laatste 36+ wedstrijd van het seizoen, weliswaar
met regen, maar met een hoopvolle dubbele regenboog.
Het was een bijzonder seizoen voor de Commissie 36+. De wedstrijdkalender was klaar,
de PR was geregeld en we keken uit naar een mooi golfseizoen met op elke vrijdag een
wedstrijd voor nieuwe golfers met een handicap van 36+.
Toen kwam het Corona-virus en konden alle geplande wedstrijden niet doorgaan. Teleurstelling
en spannend hoe het virus-balletje verder zou gaan rollen. Uiteindelijk mochten we in juli weer
starten. Het aantal golfers voor onze wedstrijden kwam langzaam op gang. Dit had met name
te maken met de begrijpelijke voorzichtigheid van de potentiële deelnemers.
Gelukkig hebben we veel nieuwe gezichten gezien het afgelopen seizoen. Nieuwe leden,
maar ook mensen die gebruik maakten van een introductielidmaatschap. Dan ervaren we
als commissie dat we een belangrijke taak hebben om deze mensen goed op te vangen,
persoonlijke aandacht te geven, contact te maken met andere golfers en ze wegwijs te
maken in de baan en de in de club.

Het was goed om te merken dat Vhari en Elliot als pro’s regelmatig nieuwe golfers attent
maakten op onze wedstrijden. Het organiseren en begeleiden van deze wedstrijden zou
niet mogelijk zijn zonder een aantal begeleiders. We willen ze ook op deze plaats nog eens
hartelijk bedanken voor hun inzet.
Natuurlijk was het jammer dat we dit seizoen geen wedstrijden met een gunstart en
etentje konden organiseren. Hopelijk lukt dat volgend seizoen wel weer en zijn we in
staat om in het voorjaar, zonder Corona-beperkingen, weer met onze 36+ wedstrijden te
kunnen starten.

Ben Bouten, Lammert Bovendorp, Ger Hendrix en Jan de Vries
36+ Commissie

WAT EEN RAAR JAAR
MEN’S OWN

De Men’s Own organiseert om de veertien dagen op
dinsdagmiddag haar wedstrijden. Vanaf dit jaar zijn we
afgestapt van de 14 holes en overgestapt naar 18 holes.
Hierdoor hebben we wel de mogelijkheid gekregen om op
2 lussen tegelijk te kunnen starten.
Ook hebben we gekozen voor een vast aanvangstijdstip
van de wedstrijden en wel om 13.30 uur. De leden van de
MO houden graag nog even een nazit onder het genot van
één of meerdere drankjes en een hapje. Door de afslagen
tegelijk op 2 lussen te hebben, is het mogelijk dat de tijd
van binnenkomst tussen de eerste en de laatste flight
beperkt is, hetgeen de gezelligheid alleen maar ten goede
komt.
Alleen staat dit jaar alles op zijn kop, niets is normaal, ook
bij de Men’s Own wedstrijden niet. Wat mag nog en zeker
wat mag niet meer was de vraag. Door covid-19 hebben
we de eerste 7 wedstrijden niet door kunnen laten gaan.
Ondanks covid-19 hebben we toch nog 8 wedstrijden wel
kunnen spelen. De heren strijden allen graag, zowel in de
A als B klasse, om de eerste plaats, getuige het wachten
op de uitslag met de daaraan verbonden discussie. Op de
laatste wedstrijddag worden de eerste 3 van elke klasse
in één flight geplaatst om te bepalen wie de uiteindelijke
winnaar wordt.
Ja, wat een raar jaar. Normaal reikt de MoCo op het einde
van iedere wedstrijd de prijzen van de 1e en 2e plaats uit
dit zal nu op de laatste wedstrijddag gebeuren. Helaas
hebben we dit jaar ook geen Neary, Leary en Longest
kunnen uitzetten, alweer vanwege covid-19. De tombola
is natuurlijk wel gehouden. De gelukkige winnaars krijgen
dan ook hun prijs.

De overall prijs, de beste van beide klasse, wordt ook
uitgereikt. Van de 8 wedstrijden worden de 5 beste scores
geteld en de eerste in de ranking ontvangt de wisselbokaal.
De MoCo hoopt in 2021 weer normaal te kunnen
organiseren.
De leden van de Men’s Own commissie, Charly van der
Ben, Tom Goossen, Marcel Schormans, Uwe Feldner en

Ben de Vries, wensen u allen in goede gezondheid nog
veel golf plezier.
De commissie kan zeker nog 1 à 2 personen gebruiken.
Wil je ons helpen bij de organisatie van de Men’s Own
wedstrijden, geef je dan op bij een van bovenstaande
personen.

De MoCo.
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Onze oude website dateert uit 2015 en is sindsdien
niet aan de vigerende maatstaven aangepast. Hierdoor
is hij in de loop der jaren behoorlijk achterhaald.
Onvoldoende onderhoud heeft ertoe geleid dat de
website onoverzichtelijk en zeer gebruikers-onvriendelijk
is geworden.
Bovendien was er sprake van een buitengewoon
slechte performance en een, in hoge mate, ongewenste
storingsgevoeligheid. Er was nauwelijks traffic en van
enige wervende impulsen kon je absoluut niet spreken.
Hoogste tijd voor een nieuwe aantrekkelijke website. In
ieder geval duidelijk en informatief. Maar ook wervend om
Brunssummerheide als een attractieve, onderscheidende
club in de markt te zetten.
Voor webdesigner Sascha Bien was de uitdaging al deze
wensen naar een website te vertalen.
Sascha: “Ruim 20 jaar geleden is het gelukt om van
mijn hobby mijn werk te maken. In die tijd werd mijn
bureau Bipulse opgericht, een reclamebureau met het
ontwerpen/maken/programmeren van websites als een
van de speerpunten. Niet onlogisch als je kijkt naar mijn
achtergrond - productdesign aan de kunstacademie,
passie voor marketing en programmering en grote
ambities op het gebied van grafische vormgeving en
design. Een perfecte combinatie voor het ontwikkelen en
ontwerpen van websites. Een dag in de week werk ik als
docent voor computerapplicaties, 3D-ontwerp/CAD en
Designsoftware aan de Kunstacademie Maastricht.

EEN NIEUWE WEBSITE VOOR GOLFCLUB BRUNSSUMMERHEIDE
SASCHA BIEN
Presenteren is altijd mijn sterkste punt geweest. In
tegenstelling tot klassiek printdesign is digitaal design veel
beter te corrigeren. Als je eenmaal de stap van ontwerp
naar productie hebt gemaakt, wordt het veel moeilijker,
zo niet onmogelijk, om achteraf bij te sturen. Een website
is veel dynamischer en leeft met de wens om van tijd tot
tijd aanpassingen te doen en zodoende actueel te blijven.
Bij het bouwen van een website heb je grofweg twee
verschillende soorten klanten. Voor de ene klant zijn de
concepten waarbinnen de website gemaakt moet worden
erg smal. Andere klanten groeien mee met de ontwikkeling
van een nieuwe website en beleven enerzijds een
ontdekkingsreis binnen hun eigen bedrijf en herkennen
anderzijds de nieuwe mogelijkheden van een dynamische,
op maat gemaakte website. Golfclub Brunssummerheide
behoort tot de tweede categorie en zorgt daarmee voor
een veel sterkere identificatie met haar eigen definitieve
website.
De nieuwe website werd uiteindelijk meer dan een
website. Het is een soort platform geworden waar
bezoekers heel specifieke informatie kunnen vinden. Zo
zijn er bijvoorbeeld alle aanspreekpunten te vinden waar je
direct terecht kunt met specifieke vragen. Ook het nieuws
voor verschillende doelgroepen is hierop gesegmenteerd.
Wat nieuw was voor mij in dit project was de integratie
van het externe systeem Proware, voor de authentificatie
van leden van de golfclub.”
Sascha’s grote hobby is het rebelse broertje van het golf
zoals wij dat kennen: Crossgolf.

Sascha: “Zo’n 10 jaar geleden kwam ik tijdens een vakantie
in aanraking met crossgolf. Toen ik thuiskwam, zocht ik
tevergeefs naar een cross-golfclub in de buurt. Na met
enkele geïnteresseerde vrienden deelgenomen te hebben
aan verschillende toernooien in binnen- en buitenland,
hebben we in 2011 de ‘Verein Crossgolf Aachen’
opgericht. Inmiddels zijn er Europese kampioenschappen
en Wereldkampioenschappen crossgolf. Volgend jaar is
het EK in Zwitserland en het jaar daarop zal Luxemburg
gastheer zijn van het WK.

Het concept van crossgolf kent verschillende vormen:
enerzijds is er streetgolf, dat, zoals de naam al doet
vermoeden, op straat gespeeld wordt. Verder is er ook
nog Urban golf, dat zich richt op een stedelijke omgeving
en wordt gespeeld tussen de gebouwen van een stad.
Crossgolf is een combinatie van beide - het wordt gewoon
overal gespeeld. Vorig jaar hebben we een mooi crossgolftoernooi (Krosser Karl) in Aken georganiseerd, waarbij
de baan rondom de stad werd uitgezet. We hebben
ASEAG (buslijn Aken) als partner aan boord gehaald en
het zo georganiseerd dat alle toernooideelnemers gratis
gebruik konden maken van de buslijnen om van hole tot
hole op het parcours te komen. Uiteindelijk werd het een
spectaculaire (zeer geslaagde) combinatie van sightseeing
en crossgolf. “
We zullen ongetwijfeld nog vaker van Sascha horen, al was
het alleen al door zijn toezegging mee te willen denken
over een try-out voor een unieke combinatie van Golf met
Crossgolf.
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Een vreemde gewaarwording; het mooiste
golfweer, een perfect erbij liggende baan en
niet mogen golfen. Ook onze jeugd mocht
dit voorjaar het effect van de Intelligente
Lockdown ervaren. Werd er de hele winter
doorgetraind, medio maart kwam het
golfleven tot een abrupte stop. Wedstrijden
werden afgelast, trainingen gestopt en ook
een bezoek aan de golfbaan zat er niet meer
in. Een geluk bij dit ongeluk was wel dat
er alweer vanaf begin juni begonnen kon
worden met de jeugdtrainingen zodat niet
alle golfbewegingen tot in de tenen waren
weggezakt.

Zodoende kon de jeugd zich voorbereiden
op de tweede helft van dit jaar waarin
maandbekers, LJT-wedstrijden en zowaar
de NGF-jeugdcompetitie (in afgeslankte
vorm) gepland stonden of gepland werden.
Zelfs in de zomervakantie waren veel
jeugdleden te vinden op en in de baan omdat
zomervakanties niet doorgingen.
Eind juli begon het wedstrijdseizoen echt
met de maandbekerwedstrijden voor de
volwassen en voor de jeugd. Daar vertaalde
zich de noeste trainingsarbeid naar
podiumplaatsen in de maandbekers voor
volwassenen en werden in de maandbeker

Jeugd prima Stableford scores gehaald.
Eind augustus vond de eerste LJT-wedstrijd
plaats in Herkenbosch. Daar presteerde
de jeugd ook prima met een serie eerste,
tweede en derde plaatsen, een lijn die
werd doorgetrokken in de volgende LJT
wedstrijden in Weert en in Voerendaal
waardoor de grote LJT wisseltrofee ook dit
jaar weer in Brunssum mag overwinteren.
Stilaan werd het oktober en nam de
voorbereiding
voor
de
competitie
koortsachtige vormen aan. Het format
van de wedstrijden veranderde (geen
greensomes, alleen singles voor team 1 en
een najaarscompetitie telling voor team 2),
schoolroosters gooiden de planning om en
herfstvakanties gingen wel of niet door,
een en al onzekerheid dus. Uiteindelijk zou
Corona toch onze sterkste tegenstander zijn,
want op 14 oktober kon de NGF niet anders
dan de stekker uit de geplande competitie
trekken vanwege de aangescherpte Corona
regels van het kabinet, een wijs besluit waar
we als JECO alleen maar achter konden
staan. Dit was wel een zure appel voor de
jeugd die zich verheugd had op 4 weekenden
met wedstrijden. Team 1 had het geluk
dat ze vooruitlopend op het begin van de
competitie nog net de eerste wedstrijddag
op 11 oktober in Brunssum konden spelen.
Deze wedstrijd eindigde met een 8-4
overwinning op Princenbosch en was een
goede indicator waar onze jeugd landelijk
gezien staat.
Op het moment van dit schrijven zijn

EEN DYNAMISCH JAAR VOOR DE JEUGD
JEUGDCOMMISSIE
alle komende wedstrijden geschrapt en wordt er alleen nog maar getraind. Hier
wacht de pro’s de schone taak om de trainingen zodanig vorm te geven dat alle
wedstrijdelementen ook in de trainingen aan bod komen.
Gelukkig was het niet alleen golfen wat de klok sloeg: er vond een uitwisseling met
de jeugd van Bowling Stardust in Sittard plaats waarbij onze jeugd deelnam aan een
bowling clinic en liet zien dat men ook met grote ballen prima uit de voeten kon. De
bowling jeugd was de zaterdag daarna te gast op onze Par-3 baan en na een korte
introductie op driving range en putting green werd er met veel plezier een ronde
golf gespeeld. Beide jeugdgroepen vonden het een geslaagd initiatief van Elliot en
Michael en wilden meteen afspraken maken om dit nog eens over te doen.
Een andere handschoen die de jeugd oppakte, was de deelname aan een golfwedstrijd
voor het goede doel ‘Make a Wish Foundation Nederland’. Om aan die wedstrijd
op de Dutch deel te mogen nemen, moest onze jeugd geld inzamelen voor deze
stichting. Met koffie- (dank aan de Brasserie) en wafelverkoop tijdens reguliere
commissiewedstrijden (dank aan de commissies), donaties van leden (allemaal
bedankt) en de verkoop van pakketten voor de golfmarathon van 72-holes (dank aan
alle deelnemers) haalde onze jeugd dik € 3.000 op. Helaas moest de organisatie de
week voor de wedstrijd op de Dutch de happening afgelasten omdat dat volgens
de toen geldende Corona maatregelen niet veilig georganiseerd kon worden. Een
domper voor de deelnemers, maar wel met de belofte om eind maart/begin april
2021 toch naar de Dutch te mogen gaan waar dan alsnog gespeeld kan worden, mits
de situatie dit dan toelaat.
Als laatste mag nog vermeld worden dat de JECO uitgebreid is met 2 leden, zijnde
Elliot van der Veeke en Michael Extra. Beide heren waren zo enthousiast over de
onderlinge samenwerking bij het Bowl-Golf event dat ze bereid werden gevonden de
JECO te komen versterken. Heren, van harte welkom!!

Tino Bellemakers
Voorzitter Jeugdcommissie
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“De koffie komt straks wel, laten we eerst de baan in
rijden.” We zijn nog geen 30 meter onderweg als Jeremy
de buggy voor het eerst stil zet. “Kijk die borden hier. Dat
gaan we deze winter oppakken. Dat kan allemaal een stuk
mooier en overzichtelijker.”
Het blijkt typerend voor de manier waarop Jeremy Kramer,
sinds twee jaar de hoofd Greenkeeper op Golfbaan
Brunssummerheide zijn vak benadert. Hij ziet overal
zaken die aandacht verdienen. Of hij wijst tevreden op een
probleem in de baan dat is opgelost. En begint meteen uit
te leggen hoe dat in zijn werk is gegaan. Dit is een man die
duidelijk houdt van zijn vak, van golf en van onze golfbaan.
In 2017 ging Jeremy via SBA Golf en Groen voor het eerst
aan de slag in Brunssum. De greens hadden dringend
aandacht van een specialist nodig. Hij besteedde het
merendeel van het jaar aan het onder controle krijgen van
de slechte plekken op de belangrijkste stukjes gras van
een golfbaan. Het resultaat mocht er zijn, dus werden zijn
opdrachten in Brunssum steeds omvangrijker. Inmiddels
werkt hij als hoofd greenkeeper en blijft hij nu ook in de
wintermaanden met zijn team werken aan de baan.
“Het is hier fijn werken”, legt Jeremy uit. “Het is natuurlijk
een fraaie baan in een groot natuurgebied. De courses zijn
uitdagend en zeker niet gemakkelijk.” Na lang nadenken,
blijkt Blauw 1 zijn favoriete hole. “Ga er maar staan:
meteen een vijver voor je neus. En als je daarover heen
bent en een goede vervolg aan je drive hebt gegeven,
wacht de green op een plateau. Dan besef je meteen: nu
is het menens.”
Wat het werken dankbaar maakt, is de vrijheid die hij
ervaart. “Ik heb op veel golfbanen gewerkt. In mijn ervaring
is het altijd mooi als een eigenaar zelf graag buiten in de
baan is. Nog beter is het als hij of zij zelf ook golft. Dat
is namelijk zeker niet overal in Nederland het geval. Het

WERKEN AAN DE BEST MOGELIJKE GOLFERVARING
JEREMY KRAMER

betekent dus dat er begrip is als ik plannen presenteer.
En als voorgenomen werkzaamheden bijdragen aan de
golfervaring, dan krijgen we eigenlijk altijd groen licht. Dat
geeft het team en mij rust en vertrouwen.”
Het resultaat mag er zijn. Het kan niemand ontgaan
zijn dat het onderhoud zijn vruchten afwerpt en de
baan de afgelopen jaar dus steeds mooier is geworden.
Jeremy: “Dat zie je ook terug in de reviews op een site
als Leading Courses. Die lees ik uiteraard regelmatig.
Er staat concreet wat bezoekers van je baan vinden. Ik
beschouw aanmerkingen als een soort takenlijst, die ik
naast mijn eigen prioriteiten kan leggen. Uiteindelijk wil je
zowel leden als gastspelers de best mogelijke golfervaring
bieden.”

De golfbaan staat uiteraard centraal in die golfervaring.
Nu het onderhoud daar op schema ligt, is het tijd om naar
andere zaken te kijken. “Deze winter gaan we de routing
op en rond de baan aanpakken,” kondigt Jeremy aan. “Je
wilt het bezoekers zo makkelijk mogen maken. Alles moet
in het teken staan van een prettige ervaring in Brunssum.
De wegbewijzering is op een aantal plekken onduidelijk.
En eigenlijk wil je niet dat bezoekers moeten zoeken naar
de receptie of de eerste teebox. Er staan nu regelmatig
mensen in de loods om te vragen waar ze moeten zijn. Dat
moet anders en dat gaan we dus regelen deze winter.”
De aanloop naar de receptie krijgt ook de nodige aandacht.
“Het is toch het eerste contactmoment van bezoekers op
de golfbaan. We gaan de tegels opnieuw leggen en de

trappen vastzetten. En de gebouwen van de driving range
worden opgeknapt. Ik heb een hele lijst met zaken die we
kunnen verbeteren aan de driving range. We starten nu
met de gebouwen aan de bovenzijde.”
Het werk is nooit af, besef je als met Jeremy door de
baan rijdt. Over iedere hole valt bovendien een verhaal te
vertellen. “Zet me niet op een podium met een microfoon.
Maar als ik met mensen de baan in kan, dan wil ik best
vaker vertellen over het werk van de greenkeepers in
Brunssum.” Nou, dat is een belofte waar we hem in 2021
graag aan gaan houden!
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Wat is je drive geweest om die handschoen op te pakken
en het zolang vol te houden?
“De drive is eigenlijk geweest om de jeugd het plezier van
golfen te laten meemaken. Toen ik stopte met volleyballen,
heeft Martin Engelen mij kennis laten maken met golf en 2
golfclinics met het werk later was het golfvirus definitief bij
mij geplant. Ik vind het leuk om mensen nieuwe dingen bij
te brengen. Het Jeugdcoach zijn bood daartoe een prima
gelegenheid. Bijkomend voordeel was dat ikzelf ook weer
een hele hoop (technische) dingen leerde. Qua organisatie
zag ik dat een aantal zaken zoals lessen, introductie in de
club, competitie etc. beter georganiseerd konden worden.
Vanuit mijn werk vertaal ik het verbeteren dan ook meteen
naar mijn hobby”.

U kent hem vast wel. En anders heeft u ongetwijfeld de
vele verhalen gehoord over zijn niet aflatend enthousiasme
als hij vertelt over de jeugd van Brunssummerheide. Tino
Bellemakers, al meer dan 10 jaar hét gezicht van onze
JeCo.

Sinds wanneer ben je bij de Jeco betrokken?
“Hm, dat is al heel lang. Ik geloof dat het alweer minstens
10 jaar geleden is dat we het verhaal bij de Jeco hebben
opgepakt. Dat was in de tijd dat Tonny Strijbos en Harold
Moss nog pro waren in Brunssum. Samen met Peter Frolichs
(voorzitter) en Hanneke Borger (secretaris) hebben we de
Jeco nieuw leven ingeblazen. We hebben toen allemaal
de opleiding Jeugdcoach van de NGF gevolgd en zo heeft
zich dat toen verder ontwikkeld. Na het vertrek van Peter
Frolichs heb ik het stokje van hem overgenomen. Je kunt
dus eigenlijk zeggen dat ik via het Jeugd-Coaching in de
Jeco ben gerold”.

Wat is het leukste/mooiste moment dat je hebt
meegemaakt?
“Het behalen van het Nederlands Kampioenschap
met de jeugd in 2017 én 2018 was wel de absolute
top. De spanning van de laatste wedstrijden, hoeveel
wedstrijdpunten hebben we behaald, wat hebben we
nog nodig en als dan blijkt dat de laatste speler het
kampioenschap binnenhaalt en dan die kinderen zien
genieten dat ze het gehaald hebben, dat is geweldig”!
“Binnen de club was het moment dat de jeugd ook in de
‘volwassen’ wedstrijden mee mocht gaan doen wel een
hoogtepunt. Dat was best een mijlpaal die toen bereikt
is. Ik begrijp ook heel goed dat het een proces van kleine
stapjes is om de jeugd verder te laten integreren in
clubwedstrijden. Ze mogen nu meedoen aan prestatieve
wedstrijden. Meedoen aan gezelligheidswedstrijden is
natuurlijk een heel ander verhaal. Als je bedenkt dat de
jeugd expliciet wordt getraind om potjes te winnen,
dan moet bij hen het besef ontstaan dat je bij een
gezelligheidswedstrijd met een ander type wedstrijd bezig
bent, waarbij je uiteraard wel je best doet om te winnen,
maar waarbij je ook met een gezond relativeringsvermogen

zo’n wedstrijd gaat spelen. Van de andere kant mag er denk
ik ook een stukje begrip vanuit de volwassenen komen dat
de kids dat nog aan het leren zijn. Op het moment dat je
in staat bent elkaar daarin tegemoet te komen denk ik dat
daar best iets moois uit kan komen”.

Waar ligt momenteel jouw grootste uitdaging?
“Het vergroten van het aantal jeugdspelers is op dit
moment mijn grootste uitdaging. Primair uiteraard om een
gezonde aanwas te krijgen, waarmee ook de mogelijkheden
die we krijgen groter zullen worden. Maar zeker ook om,
en dat is mijn persoonlijke emotionele gevoelsfactor, een
verdedigbare begroting voor de Jeco in te kunnen dienen”.
Welke ambities heb je nog binnen de club?
“In feite heb je het dan over twee zaken. Enerzijds zou
ik graag zien dat de aanwezigheid van jeugd als ‘normaal’
wordt beschouwd. Anderzijds zou ik graag willen dat
binnen de club ook het continu leren als ‘normaal’ wordt
beschouwd. Ik ben er namelijk heilig van overtuigd dat
golfen leuker wordt naarmate je het spelletje beter
beheerst. Logisch gevolg daarvan is dat je dan ook,
naarmate je ouder wordt, je niveau beter weet vast te
houden. Dat zijn ambities die ik niet alleen kan realiseren.
Daar heb ik een breed draagvlak vanuit de hele club voor
nodig en wellicht aansturing vanuit het bestuur”.
“Primair zou ik mij dan uiteraard specifiek op de jeugd
gaan richten, maar het kan wellicht ook een brug naar de
volwassenen zijn, waardoor de golfschool kansen krijgt
om niet alleen naar de gevulde lesuren te kijken, maar ook
actief mee zoekt om het aantal lesuren uit te breiden. Daar
liggen volgens mij best kansen om een klimaat te creëren,
waarbij het normaal gevonden wordt dat, wanneer je
gedurende het hele seizoen doortraint, je handicap ook
continu omlaag gaat en je lichaam in staat gesteld wordt
langer gezond te golfen”.

Wat mis je binnen de club?
“Ik zou graag zien dat er een grotere betrokkenheid bij onze leden
ontstaat. En dan bedoel ik niet zozeer die leden, die altijd al aan
clubactiviteiten meedoen. Nee, juist onze leden die ‘hun eigen rondjes
lopen’ moeten we op de een of andere manier proberen te bereiken. Ik
weet dat er vaste momenten zijn, waarop die ‘vaste clubjes’ hun rondjes
lopen. Daar moeten we op inspelen en proberen hen te overtuigen van
al het moois dat een actief clubleven met zich meebrengt. Er zijn zoveel
leuke dingen/momenten, waarbij ook de pro een belangrijke rol kan
spelen. Die kansen moeten we met twee handen aangrijpen”.

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE IN DE SPOTLIGHT
TINO BELLEMAKERS

Wat is je grootste leermoment geweest?
“Om een verandering door te voeren heb je meestal een trigger nodig
om ook daadwerkelijk dingen in beweging te krijgen. Het soort van
trigger dat in een zakelijke omgeving wel werkt, is vaak te fors om die
ook binnen een vrijwilligers omgeving te gebruiken. In zo’n omgeving
werkt het principe van evolutie veel beter dan een revolutionaire
aanpak. Een evolutionaire benadering kost je misschien wel 1 of 2 jaar
extra voordat je je doel bereikt hebt, maar dan heb je wel ook voldoende
draagvlak gecreëerd om flinke stappen te zetten”.
Zijn er, naast golf, nog andere sporten waar je actief in bent?
“Wintersport in Oostenrijk is onze absolute favoriete vakantie! Een
belangrijk criterium bij de keuze van onze bestemming is het aantal ‘offpiste-kilometers’. De geprepareerde pistes gebruiken wij eigenlijk alleen
om even ‘warm te draaien’, maar daarna zoeken we ook echt de plekken
op waar nog niemand geweest is. Uiteraard wel op een veilige manier.
We zullen nooit gaan skiën op plekken waar rode vlaggen staan en daar
waar die niet staan vragen we ook altijd even na of het veilig is om daar
naartoe te gaan”.
Ik bedank Tino voor het prettige gesprek en loop samen met hem naar
buiten. Daar staat zijn dochter Etienne al op hem te wachten, haar
training zit erop. Schitterend om te zien hoe hij de rol van vader en
voorzitter van de JeCo rimpelloos weet te combineren.

Henry Albertz
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“Afgelopen jaar gingen mijn man Arthur en ik naar
Oostenrijk op vakantie. We besloten een golfbaan te
bezoeken bij Kitzbühel. En toen dacht ik: Het zou toch wel
leuk zijn als we dit samen zouden kunnen doen.
Mijn man golft al ruim 27 jaar. Hij heeft me wel eens
eerder meegenomen. Maar als het dan niet meteen goed
ging, was ik er klaar mee. Tennis en badminton waren ook
geen succes. Eigenlijk zijn balsporten gewoon niets voor
mij. Ik erger me te snel als er iets niet gaat zoals ik wil.
Maar misschien dat golf dit keer wel zou aanslaan.
Dus terug in Nederland nam Arthur contact op met Elliot
van der Veeke, die hij nog kende uit zijn tijd op het CIOS. Ik
besloot een proefles te nemen. En toen was ik dus meteen
verkocht. Inmiddels ben ik ruim 4 maanden bezig en het
kan me niet snel genoeg gaan. Ik had nooit gedacht dat ik
het zo leuk zou vinden!

Elliot kan alles mooi overdreven uitleggen. Soms geloof ik
hem niet (‘Dat doe ik helemaal niet!’) en dan filmt hij mijn
beweging. Blijkt hij het toch goed gezien te hebben. Hij
past zich heel goed aan aan iemands denkwijze en manier
van golfen. Wel krijg ik vaak te horen dat ik niet zo lief
moet zijn voor de grond. ‘Sla dat gras nou eens kapot’,
roept hij dan.
Naast de privélessen op vrijdag, doe ik op zaterdagochtend
mee aan Golfstart. Samen met een paar vrienden die ik
heb meegenomen. Ik wil het liefst ieder weekend dat ik
vrij heb de baan in. Dat vind ik echt heerlijk, je komt hier
zo tot rust. Lekker buiten in de natuur, in de frisse lucht.
Het is er nu ook echt prachtig met al die herfstkleuren.
Blauw 1 vind ik de mooiste hole met die green boven op
de heuvel. Ik hou gewoon van het Limburgse landschap,
denk ik! .

Komend jaar wordt ik lid van Golfclub Brunssummerheide.
Als ik zie hoe vaak ik ga, dan is dat wel het voordeligste
natuurlijk. Maar ik ben ook zeker van de gezelligheid. Een
rondje golfen en daarna een , hapje en drankje, dan is
mijn dag helemaal geslaagd. Onlangs heb ik meegedaan
aan de wedstrijd van Young Urban Golfers en dat was
echt superleuk. Met een aantal andere deelnemers uit
die wedstrijd gaan Arthur en ik nu regelmatig samen de
baan in. Ik zoek in een lidmaatschap vooral aansluiting en
gezelligheid eigenlijk.
In het voorjaar gaan we terug naar die golfbaan bij
Kitzbühel. Voor mijn gevoel keren we dan terug naar de
plek waar de liefde voor golf is ontstaan. Maar dit keer
kunnen we ook daadwerkelijk samen de baan in!”

NIET ZO LIEF ZIJN VOOR DE GROND
ANGELA VAN DEN DOOL
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2020 IN BEELD
2020 IN BILDERN

Mit gebührendem Stolz präsentieren wir die, mittlerweile
fünfte Ausgabe, des Jahrbuches des Golfclubs
Brunssummerheide. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir
auf ein besonderes Clubjahr zurückblicken, in dem Corona
starke Spuren hinterlassen hat. Es war ein bizarres Jahr,
an das wir uns mit gemischten Gefühlen erinnern werden.
Es hätte so schön sein können. Alle Signale für ein
schönes Golfjahr standen auf grün. Die Bahn war in
ausgezeichnetem Zustand, bereit für ein Jahr voller großer
Wettbewerbe, die in den 35. Jahrestag unseres Clubs
gipfelten. Es versprach, ein fantastisches Jubiläumsjahr
mit unzähligen Highlights zu werden. Eine Reihe
beeindruckender Sponsoren würde zum nötigen Spektakel
im Golfclub Brunssummerheide beitragen. Es kam anders,
keine Lustrum-Party, keine Club-Meisterschaften, kein
NGF-Wettbewerb, kein President’s Cup, keine großen
Sponsorenspiele, nichts dergleichen.
Am 15. März um 18:00 Uhr kam das Leben mit einem Ruck
zum Stillstand. Die Niederlande gingen in den Intelligenten
Lockdown. Kein Sport, keine Partys, keinen Urlaub, keine
Besuche bei Familie, Freunden oder Bekannten. Das
Coronavirus hatte die Welt im Würgegriff und es wurde
auch auf den Golfplätzen unheimlich ruhig. Der Begriff
Social Distancing wurde eingeführt. Plötzlich befanden
wir uns alle in der Eineinhalbmeter Gesellschaft.

Mit gebührendem Stolz präsentieren wir die, mittlerweile

Der Golfclub Brunssummerheide wäre jedoch nicht
Golfclub Brunssummerheide, wenn es uns nicht gelungen
wäre, auch in diesen bizarren Zeiten ein paar Highlights zu
liefern. Die Golfplätze wurden Anfang Mai wiedereröffnet.

Trotz der Tatsache, dass noch keine offiziellen Spiele
gespielt werden durften, war es bald wieder sehr lebhaft
auf dem Golfplatz. Mit der Eclectic Challenge, die von
Juni bis einschliesslich Oktober gespielt wurde und
an der jedes Mitglied teilnehmen konnte, fanden wir
einen alternativen Wettbewerb mit tollen Preisen für
die wettbewerbsfähigen Spiele, die dieses Jahr nicht
stattfinden konnten.
Ab dem 1. Juli durften wieder Vereinsspiele gespielt
werden. Die Wettbewerbsausschüsse haben dies mit
Begeisterung aufgenommen und dafür gesorgt, dass
ihre Wettbewerbe reaktiviert wurden, wenn auch mit
den erforderlichen Einschränkungen. Am Anfang war
dies sicherlich nicht einfach, nicht zuletzt, weil neue
Wettbewerbssoftware eingesetzt werden musste. Ein
Kompliment an die Wettbewerbsausschüsse für ihre
unermüdlichen Bemühungen, einen reibungslosen Ablauf
zu gewährleisten, ist sicherlich angebracht. Aber nicht nur
die Ausschüsse, auch die Teilnehmer verdienen ein großes
Kompliment für die Art und Weise wie sie mit den neuen
Umständen umgegangen sind.
Bis zum 31. Dezember 2020 war es möglich, sich über eine
sogenannte Handicap-Registrierung für freie Golfer mit
dieser Gruppe von Golfern zu verbinden. Aufgrund einer
Entscheidung des NGF ist diese Konstruktion in seiner
jetzigen Form ab 2021 nicht mehr zulässig. Um Bindung
zu dieser Gruppe von Golfern aufrechtzuerhalten, war es
notwendig unsere Satzung anzupassen. Da eine Änderung
der Satzung eine Zustimmung der ALV erfordert,

VOM VORSTAND
HENRY ALBERTZ

2
fand im Oktober eine zusätzliche ALV statt. Da sich die
Bestimmungen der Satzung auf die internen Verordnungen
auswirken, musste auch das HHR geändert werden. Dank
der vorgenommenen Anpassungen können wir wieder
zuversichtlich in die Zukunft blicken und so Bindung zu
dieser Gruppe Golfern aufrechterhalten.
Viele von Ihnen erinnern sich wahrscheinlich noch. Bis
2016 hatten wir ein Clubmagazin mit dem passenden
Namen „De Kranenpool“. Das Magazin erschien
mehrmals im Jahr, bestand hauptsächlich aus Interviews
und Hintergrundgeschichten und konzentrierte sich
weniger auf aktuelle Angelegenheiten. In 2016 wurde
„De Kranenpool“ durch das Jahrbuch ersetzt. Es blickt
auf das vergangene Jahr zurück, konzentriert sich aber
auch auf aktuelle Ereignisse. Das Jahrbuch musste eine
Art Nachschlagewerk werden, in das man jederzeit in der
Vergangenheit zurückblättern kann, um diese schönen
Zeiten noch einmal in Erinnerung zu holen.

In Anbetracht der Reaktionen, die uns erreichen, ist
uns dieses Ziel gelungen. Gleichzeitig sollten wir auch
beachten, dass “De Kranenpool” in den Korridoren immer
noch reichlich vorhanden ist. Und damit meine ich nicht
Loch 8 der roten Bahn, sondern unser altes Clubmagazin.
Anscheinend ist dieser Name so verankert in den
Fundamenten des Golfclubs Brunssummerheide, dass
man ihn nicht einfach so ändern kann. Nach sorgfältiger
Überlegung haben wir daher beschlossen, dass das
Jahrbuch ab 2020 wieder den bekannten Namen „De
Kranenpool“ trägt.
Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, bei al diejenigen kurz
zu verweilen, die im vergangenen Jahr in Ausschüsse, im
Vorstand oder in anderen Freiwilligenarbeiten innerhalb des
Clubs aktiv waren. Aber natürlich auch bei allen Mitarbeitern
der Openbare Golf Brunssummerheide BV. Vielen Dank für
Ihren Beitrag zu einem außergewöhnlichen 2020! Ohne Ihre
intensive Bemühungen hätten wir es niemals geschafft!

Genießen Sie den wiedergeborenen Kranenpool mit
seinen vielen Geschichten, Fotos und den dazugehörigen
Erinnerungen an ein mehr als unvergessliches Golfjahr.
Die Ferien liegen schon hinter uns. Es ist an der Zeit, die
Golfausrüstung für eine neue Saison aufzupolieren. Es
verspricht ein unvergessliches Jahr mit vielen schönen
Highlights. Und …… wir haben aus 2020 noch ein
Guthaben! Die Feier unseres 35-jährigen Jubiläums muss
noch nachgeholt werden, und diesmal werden wir dies in
einem Nicht-Jubiläumsjahr tun. Aus der Not heraus, aber
sicherlich nicht weniger begeistert! Wieder ein Jahr für
Mitglieder, von Mitgliedern, mit Mitgliedern!
Zum Schluss möchte ich allen ein lebhaftes und prickelndes,
aber vor allem gesundes und glückliches 2021 wünschen!
Bis bald auf der Bahn oder im Clubhaus.

Henry Albertz
Vorsitzender Golfclub Brunssummerheide
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EXPERIMENTIEREN MIT NEUEN WETTBEWERBEN
WETTBEWERBSAUSSCHUSS

Annelies Lutjens en Babette Warda

Was für eine wunderbare Aussicht zu Beginn des Jahres
2020. Das Jubiläumsjahr unseres Golfclubs, 35 Jahre
Golfclub Brunssummerheide. Alle waren mit allen
Vorbereitungen für die Feierlichkeiten beschäftigt, die im
Sommer stattfinden würden.
Leider war bald alles vorbei. Alle unsere Wettbewerbe,
der NGF Wettbewerb, der Spaß und unsere sozialen
Kontakte auf dem Golfplatz. Corona hat alle unsere Pläne
durcheinander gebracht. Es wurde schnell klar, dass dies
ein Gegner war, dem wir zuvor noch nicht begegnet waren.
Nach dem Lockdown im Frühjahr durften wir im Juli
wieder Wettbewerbe organisieren. Die Weco begann mit
dem ersten Monatspokal des Jahres am 26. Juli. Schön,
alle wieder am Wettkampftisch zu sehen und willkommen
zu heißen.
Wir hatten die Strokeplay- und Matchplay-Meisterschaften
bereits im Frühjahr abgesagt. Der Ladderwettbewerb
wurde ebenfalls aus Zeitgründen abgesagt.

3

Nächstes Jahr werden wir alles tun, um die Wettbewerbe
aufrechtzuerhalten.
Einige
Wettbewerbe
werden
angepasst oder neu gestaltet.
Das Single/Couple-Turnier ist ein großer Erfolg. Ein
Wochenendwettbewerb, bei dem Sie sich als Team

anmelden können und gemeinsam versuchen müssen, so
viele Punkte wie möglich zu sammeln. Am ersten Tag als
Team und am zweiten Tag als single Spieler.
Ebenfalls ziemlich neu ist der 4-Stocken Wettbewerb,
ein Teamwettbewerb, bei dem jedes Teammitglied einen
Club auswählt, mit dem er spielen wird. Damit spielst du
die ganze Runde. Jedes Teammitglied hat einen anderen
Club und man spielt während des gesamten Spiels in
derselben Reihenfolge. Wenn Teammitglied C eingelocht
hat, schlägt Teammitglied D ab auf das nächste Loch.
Sie können Ihr eigenes Team zusammenstellen oder sich
einzeln anmelden.
Unser Abschlusswettbewerb fand in diesem Jahr
bescheiden statt. Keine Reden und keine Preisverleihung.
Eine gesellige Runde mit unseren Clubmitgliedern, in der
wir die Preise der MonatsPokale an den Wettkampftisch
überreichten.
Im Namen des Wettbewerbsausschusses danken wir allen,
die an unseren Wettbewerben teilgenommen haben.
Bleib gesund und bis zum nächsten Jahr !!!!

Annet Peeters
Vorsitzende des Wettbewerbsausschusses

35

JAC
STEL
&& ZONEN
JAC
STEL
ZONEN
JAC
STEL
&
ZONEN
JAC STEL
&
ZONEN
HEERLEN
HEERLEN
HEERLEN
HEERLEN

Dansen
is hot!
Ook uw eigen
krant,
magazine of brochure?

Dat blijkt niet alleen uit de jaarlijkse aanmeldingen, maar ook uit de dansshows
die nog steeds wekelijks uitgezonden worden op tv. Het is dan ook niet gek dat
jij op dit moment aan het rondkijken bent voor dansles. Dansschool van Opstal
in Berkel Enschot biedt dansles voor iedereen!
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Algemene praktijk gespecialiseerd in implantaten,
(klik)protheses, kronen en wortelkanaalbehandelingen.
Start
cursussen:
vanaf 31
augustus

BEELDEND
DANS
MULTIMEDIA
MUSICAL
CIRCUS
MUZIEK
THEATER

Zinder is hét kunst- en cultuurgebouw van Tiel. In deze krant lees je meer over de cursussen en lessen die gegeven
worden bij Zinder Educatie. Denk aan kunstvormen als muziek, dans, theater, musical, beeldende kunst en
multimedia: er is voor ieder wat wils! Blader snel verder voor een greep uit het aanbod.

haaren

KIDS LATIN CLUB (8 T/M 11 JAAR)

krijgen onderwijs dat beter aansluit bij
de eigen leerbehoeften. Lees in dit
krantje hoe deze ontwikkelingen
zichtbaar zijn op school.

Volg ons op


WWW.ZINDER.NL

De kids leren dansjes op hun favoriete kids top 20 muziek. Het is iedere les
weer een feest! Op ons youtube kanaal staan heel wat filmpjes om een indruk
te krijgen.

Enkele jaren geleden hebben we
ervoor gekozen om de ondersteuning
op
school
te
intensiveren,
naast de externe hulp die we
inhuren, beschikken we over 3
onderwijsassistenten, hierdoor
In units worden kinderen gegroepeerd
kunnen we gerichter hulp
in grotere eenheden, met kinderen van
geven aan onze kinderen. In dit
meerdere leeftijden. Leerkrachten werken
krantje een inkijkje in hun
flexibel samen in de teams en leerlingen
werkzaamheden.

Cursusaanbod Zinder Educatie

Zinder Educatie
Rechtbankstraat 1, Tiel
T 0344 63 60 61
E educatie@cultuurbedrijftiel.nl

KIDSWING (5 T/M 8 JAAR)

is hot!
Dansles isDansen
meer
als alleen pasjes leren. Het bevordert de sociale vaardigheden,
zelfvertrouwen, coördinatie, de conditie en respect voor elkaar. Dit alles op de
nieuwste
top 40 muziek met je eigen leeftijdsgenoten.
Marechausseemuseum,
het museum dat
De Latin dansen
bestaan uit Salsa, Cha-cha-cha, jive en rumba.De dansscholen
over grenzen gaat
gaan mee met de tijd: De Kids Latin Club (8 t/m 11) is eigentijds en past
volledig in de tijd van nu.
Dat blijkt niet alleen uit de jaarlijkse aanmeldingen, maar ook uit de dansshows
die nog steeds wekelijks uitgezonden worden op tv. Het is dan ook niet gek dat
jij op dit moment aan het rondkijken bent voor dansles. Dansschool van Opstal
in Berkel Enschot biedt dansles voor iedereen!

ZIE JE IN ZINDER!

Voor (pop)concerten ben je bij Zinder Podium aan het juiste adres!
Bekijk alle evenementen op www.zinder.nl/podium

Algemene praktijk gespecialiseerd in implantaten,
(klik)protheses, kronen en wortelkanaalbehandelingen.

In Zinder Café kun je genieten van een overheerlijke lunch, het Broodje
van de Maand en een borrel. De ideale flexwerkplek. Amateurfotografen
en -kunstenaars uit Tiel en regio exposeren regelmatig werk.

Wil je thuis of op kantoor van mooie kunst genieten? Zinder Kunstuitleen
maakt het mogelijk om bij Zinder kunst te huren.

KIDS LATIN CLUB (8 T/M 11 JAAR)

Dansles is meer als alleen pasjes leren. Het bevordert de sociale vaardigheden,
zelfvertrouwen, coördinatie, de conditie en respect voor elkaar. Dit alles op de
nieuwste top 40 muziek met je eigen leeftijdsgenoten.
De Latin dansen bestaan uit Salsa, Cha-cha-cha, jive en rumba.De dansscholen
gaan mee met de tijd: De Kids Latin Club (8 t/m 11) is eigentijds en past
pms 320 U
pms 1797 U
volledig in de tijd van nu.

Er zijn diverse ruimtes in Zinder die zeer geschikt zijn voor onder meer
workshops, vergaderingen en lezingen.

Professionele beeldende kunstenaars uit de regio vinden bij Zinder Expo
een podium om hun werk tentoon te stellen.

Zinder Educatie vindt het
belangrijk dat iedereen mee
kan doen aan o.a. muziek-, dans- en
kunstlessen.
Als er thuis te weinig geld is, kan het
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen.
Het JFSC betaalt het lesgeld en spullen,
zoals dansschoenen of de huur van
een instrument.

Tijdens de Open Dag op zaterdag 5
september 2020 kun je van 10.00 tot
14.00 uur zien en beleven wat Zinder
Educatie allemaal te bieden heeft.
Maak kennis met de docenten en
ontdek samen welke cursus en welk
niveau het beste bij je past.

Rivierenland

Vanaf Unit 1 krijgen onze
leerlingen
Engelse
les, de lessen zijn
muziek,
meer
weten, lees
dan verder.

Ook Bibliotheek Rivierenland is in Zinder gevestigd. Kijk voor
meer informatie op www.bibliotheekrivierenland.nl

Woningaanbod

Cultuurbedrijf Tiel
Cultuurbedrijf Tiel is de overkoepelende organisatie van
Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof en cultuurgebouw
Zinder. Samen willen wij kunst en cultuur toegankelijk
maken voor iedereen.

KIDS STREET-SHOWDANCE (VANAF 8 JAAR)

Nu al zeker zijn van een koel huis de komende zomers.
Vraag nu een offerte aan voor een van onze airconditioners.

Veel gestelde gekoppeld
vragenaan

MEER INFORMATIE

Meer info: www.zinder.nl/educatie

Meer info: www.zinder.nl/educatie

‘Voor altijd thuiz’

Bij het Toeristisch Informatie Punt is informatie verkrijgbaar over
activiteiten en bezienswaardigheden in Tiel en omgeving. Daarnaast vind
je bij het Historisch Informatie Punt een schat aan foto’s en informatie
over de geschiedenis van Tiel.

OPEN DAG
Za. 5 september

JEUGDFONDS SPORT
& CULTUUR

Van Opstal in Berkel Enschot, “THE PLACE TO BE”.
Waar je wekelijks met je vrienden voor en na de les lekker
samen kunt chillen in ons interactieve lounche café!

KIDSWING (5 T/M 8 JAAR)

De kids leren dansjes op hun favoriete kids top 20 muziek. Het is iedere les
weer een feest! Op ons youtube kanaal staan heel wat filmpjes om een indruk
te krijgen.

Jan van Dijken
Op de Franciscusschool hebben we een
aantal specialisten in dienst, zo geven we
wekelijks les in ons Groeilab, hebben we
een eigen muziekjuf, een specialist op
het gebied van kunst en cultuur en
verzorgen we bikkeltrainingen.
Verderop in deze uitgave
een
verdieping.

www.vandijkenkoeling.nl

2 in 1. De kids leren gelijk een complete show op een speciale muziek-mix. De
choreografie bestaat uit coole streetdance-moves.

HIPHOP (KIDS VANAF 7/8 JAAR, TEENZ VANAF 11 JAAR)

Telefoon 06-38223148

Stoere dansvorm met popping en locking.

Al 20 jaar Plezier in Muziek in Berkel-Enschot!

JEUGD/TEENZ- DANSLES:

Voor gratis proeflessen voor
Piano, Keyboard of Gitaar
bezoek onze website.

De Teenz-dansles waarbij je met toffe meiden en jongens danst. Een sportieve
en gezellige avond met jouw muziek. Leer de: Club-Cha-cha, Salsa, ’t foxtrotje,
jive en rumba op muziek van o.a. Avicii, Pharrel, Olly Murs, Onerepublic,
Afrojack, Calvin Harris, Justin Timberlake, Beyoncé, en nog veel meer. Waar
wacht je nog op? Verzamel je vrienden en schrijf in bij Dansschool van Opstal in
Berkel Enschot.

Raadhuisstraat 37, 5056 HC Berkel-Enschot, Telefoon: 013 533 37 55
Email: tandarts@mjmnaaijkens.nl • Website: www.mjmnaaijkens.nl

Thuiz Makelaardij | Gilzeweg 2 | 4861 AT Chaam | 0161-493658 | info@thuiz-makelaardij.nl | www.thuiz-makelaardij.nl

SALSA EN LATIN SOLO

Iedereen doet het, lijkt het wel. Al u vrienden en vriendinnen hebben het erover.
Salsadansen is hot, erg hot. Overal worden feesten georganiseerd en iedereen
lijkt te willen leren hoe te bewegen op de klanken vol passie van de ZuidAmerikaanse muziek. Goed nieuws! Dansschool van Opstal in Berkel-Enschot
biedt hier dansles in aan.

JEUGD/TEENZ STREET-SHOWDANCE:

Toffe shows leren met street-dance moves. Tevens goed voor je conditie
en coördinatie. Energieke les bij Dansschool van opstal met je eigen
leeftijdsgenoten en vooral ook veel plezier

VOLWASSENEN & PAREN DANSLES:

samen lekker dansen en even weg van de drukte van alledag. In een sfeervolle
ambiance dansles volgen op de muziek van toen en nu Een avondje dansles is
een sportieve en gezellige avond uit samen met je vrienden. Voor en na de les
nog even gezellig blijven ‘hangen’ aan de bar met de medecursisten.

VOLWASSENEN & PAREN SWING SOLUTION:

Particulier

Thuiz Makelaardij | Gilzeweg 2 | 4861 AT Chaam | 0161-493658 | info@thuiz-makelaardij.nl | www.thuiz-makelaardij.nl
Meer info: www.zinder.nl/educatie

Meer info: www.zinder.nl/educatie
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‘Voor altijd thuiz’

een podium om hun werk tentoon te stellen.
Professionele beeldende kunstenaars uit de regio vinden bij

Wilt u samen op iedere muziek kunnen dansen en swingen? Ideaal voor
feestjes en in de kroeg? Dan heeft dansschool van Opstal de oplossing!
De swing solution is ideaal om samen te kunnen dansen en swingen op 1
vierkante meter.

HONEYMOONCURSUS:

Wordt meestal vanaf maart gegeven. Laat u dan in 6 weken klaarstomen.
Moeten uw gasten ook kunnen dansen? Zij kunnen met jullie gewoon meedoen
met deze cursus.

2 in 1. De kids leren gelijk een complete show op een speciale muziek-mix. De
choreografie bestaat uit coole streetdance-moves.
Voor WORKSHOPS en PRIVÉLESSEN

Decoratief

Hemelrijk 6 – 5281 PS Boxtel - 0411-747075

Broekhovenseweg 130K 5021 LJ Tilburg Tel.013-5440904 Fax. 013-5445799
Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 17.00, za 9.00 - 13.00 uur
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Boomrooierij Weijtmans

workshops, vergaderingen en lezingen.
Er zijn diverse ruimtes in Zinder die zeer geschikt zijn voor onder meer

Ook voor een klein karwei: Weijtmans erbij! Wij werken
voor particulieren, overheid, bedrijven en instellingen.

013 - 511 14 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

Tilburg & Berkel-Enschot

bent u bij Dansschool van Opstal in Tilburg ook aan het juiste adres. Verras
uw personeel met een leuke dansworkshop of spijker uw techniek bij tijdens
privéles.

2021 in het teken
van diversiteitwww.dansvanopstal.nl
&
inclusiviteit
Spinningmarathon
op de Parade een
groot succes

HIPHOP (KIDS VANAF 7/8 JAAR, TEENZ VANAF 11 JAAR)

maakt het mogelijk om bij Zinder kunst te huren.
Wil je thuis of op kantoor van mooie kunst genieten?
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160th Anniversary
Limited Edition

Nu al zeker zijn van een koel huis de komende zomers.
Vraag nu een offerte aan voor een van onze airconditioners.
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De Teenz-dansles waarbij je met toffe meiden en jongens danst. Een sportieve
en gezellige avond met jouw muziek. Leer de: Club-Cha-cha, Salsa, ’t foxtrotje,
jive en rumba op muziek van o.a. Avicii, Pharrel, Olly Murs, Onerepublic,
Afrojack, Calvin Harris, Justin Timberlake, Beyoncé, en nog veel meer. Waar
wacht je nog op? Verzamel je vrienden en schrijf in bij Dansschool van Opstal in
Berkel Enschot.
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Auch für die Dames Commissie war 2020 eine ungewöhnliche Saison. Nach unserer alljährlichen
Winterwanderung - dieses Mal in und außerhalb von Sittard - und dem Snertwedstrijd im Februar
fielen sowohl unser Eröffnungsspiel als auch die nachfolgenden Wettspiele Corona bedingt ins
Wasser. Die Golfbahnen waren geschlossen, keiner konnte spielen.

DAS JAHR DES FRAUENAUSSCHUSSES
GEMÜTLICHKEIT WÄHREND CORONA

Aber am 07. Juli waren endlich wieder Wettspiele möglich. Natürlich unter Beachtung der
Corona-Regeln: kein Kanonenstart, kein Händeschütteln, Abstand von 1,5 m einhalten, den
Fahnenstock nicht berühren, kein Harken der Bunker, Wettspielleitung in der geöffneten Tür
des Sekretariats. Die Scorekarten durften nicht ausgetauscht werden, und das führte zu einigen
Diskussionen und Missverständnissen: „Wer ist jetzt mein Marker und für wen muss ich den
Score aufschreiben?“ Aber letztlich wurde von jedem Flight das Problem(chen) gelöst.
Unsere neue Software “Proware” hat auch den Damen einige Kopfschmerzen bereitet, mit viel
Einsatz und Engagement vor allem von Ciel Schellekens und Ans Verstegen wurden etliche
Probleme gelöst. Und die Damen haben sich zum Teil auch daran gewöhnt, die Ergebnisse via
Smartphone einzugeben.
Der „harte Kern“ von rund 30 Damen traf sich wieder am Dienstag und spielte sowohl Q- als
auch NQ-Wettspiele. Der Corona-Abstand wurde dabei eingehalten, wie ihr seht.
Im Juli haben wir wegen der Hitze ein Wettspiel abgesagt und die Damen stattdessen zu einem
Brunch eingeladen.
Wegen der verkürzten Saison haben wir die Pokale reduziert: Im Jahr 2020 gab es nur die
DDWT-Trophäe (Dames Dinsdag Wissel Trofee), und den Ringerscore.

DDWT					Ringerscore
DDWT					
Ringerscore
Categorie A
Lenie Graus		
Categorie A
Categorie B
Ans Verstegen		
Categorie B
9 Holes		
Dorit Hamilton		
9 Holes		

Renate Hennes
Marion Barten
Regina Jenz

Der Schlussakkord der Saison 2020 fiel ebenfalls ungewohnt aus: Kein Kanonenstart, kein
Lunch, kein Gläschen Wein, dafür vor der geöffneten Tür des Sekretariats Kaffee und Vlaai, die
Preise und Pokale mussten die Gewinnerinnen selbst vom Tisch nehmen. Dennoch waren alle
glücklich, dass wir trotz Corona überhaupt spielen konnten.
Jetzt hoffen wir auf eine etwas normalere Saison 2021.

Sabine Törber
Voorzitter Damescommissie
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Fast jeder wird sich noch viele Jahre an das Jahr 2020
als ein ganz besonderes und außergewöhnliches Jahr
erinnern... das Jahr von Covid 19, mit beispiellosen
sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen.

zu bringen, insbesondere nachdem die Regierung eine
Lockerung der Sperrung angekündigt hat.

Anfangs gab es Berichte, dass im fernen China ein
mysteriöses Virus im Umlauf war, von dem die Menschen
kaum wussten, was sie damit anfangen sollten, das sich
jedoch immer weiter ausbreitete. In der westlichen Welt
wurde zunächst angenommen, dass dies eine bisher
unbekannte Grippevariante war. Das war ein Problem für
China, bis es plötzlich in der westlichen Welt auftauchte.
Dies betraf zunächst eine sehr begrenzte Anzahl von
Patienten, auch in den Niederlanden, und das Problem
konnte daher leicht eingedämmt werden.
Wie anders die Praxis war: eine Explosion von Infektionen,
Panik, überfüllte IC-Stationen in Krankenhäusern,
Verschiebung der regelmäßigen medizinischen Versorgung
in Krankenhäusern, Hausartzpraxen, die aufgrund eines
möglichen Kontaminationsrisikos vermieden wurden. Und
schließlich eine Erklärung der niederländischen Regierung
über das, was als „Intelligenter Lockdown“ bezeichnet wird.
Die Niederlande kamen mit einem Schock fast vollständig
zum Stillstand, Schulen wurden geschlossen, Sportvereine
mussten ihre Türen schließen, Theater und Kinos wurden
gruselige Orte. Die Verwirrung war komplett. Jede Woche
wurden von der Regierung und RIVM neue bedrohliche
Botschaften über uns gegossen.
Golf wurde auch hart getroffen. Alle Aktivitäten wurden
eingestellt, ohne Aussicht auf eine Wiederaufnahme des
Spiels. Unsere Golfplätze sahen verwaist aus. Die einzigen
Aktivitäten, die beobachtet werden konnten, waren
Wartungsarbeiten und die Geräusche der Rasenmäher.
Aber wie so oft: Nach einiger Zeit wird immer nach
einer Möglichkeit gesucht, Aktivitäten wieder in Gang

Anfangs durften nur drei Personen gleichzeitig mit
ausreichendem Abstand auf dem Golfplatz erscheinen;
Gleichzeitig blieb die Brasserie geschlossen. Allmählich,
als die Corona-Welle ihren Höhepunkt überschritten
hatte, wurde erneut vorsichtig darüber nachgedacht,
die Aktivitäten innerhalb der Seco ab Anfang Juni
wieder aufzunehmen, wenn auch mit ausdrücklichen
Vereinbarungen über die Einhaltung ausreichender
Abstände und anderer von der Regierung festgelegter
Maßnahmen. Innerhalb der Secocie wurden viele
Standpunkte zu diesen Punkten ausgetauscht, oft mit
den notwendigen Emotionen, da ein Ausgangspunkt

von größter Bedeutung war, nämlich die Gesundheit
jedes Teilnehmers. Letztendlich wurde mit dem Start des
Sommerwettbewerbs, der zunächst eher zögerlich war,
erneut vorsichtig gestartet, wobei u.a. vereinbart wurde,
den Austausch von Scorecards untereinander nicht
zuzulassen, nur mit abgezähltem Geld bezahlen zu lassen
und die Spielleitung in ausreichendem Abstand hinter
einem Tisch zu platzieren.
Nach einigen Wochen stieg die Teilnehmerzahl wieder
deutlich an, so dass ab Mitte August wieder jede
Woche regelmäßig teilgenommen wurde. Besondere
Aufmerksamkeit im Jahr 2020 verlangte auch die
Einführung eines neuen Computersystems namens
ProWare. Dieses System war sehr aufwändig und
wurde zunächst mit großer Skepsis aufgenommen. In
Kombination mit der Tatsache, dass die Computersäule
nicht verwendet werden konnte, mussten die SECOSpieler viel Flexibilität zeigen.
Hat die Coronakrise dafür gesorgt, dass der
Winterwettbewerb 2019/20 schon nicht zu einem
normalen Ende kommen konnte … auch im Sommer 2020
waren viele Anpassungen erforderlich. Und mit einer
aufflammenden Corona-Bedrohung mussten sich die
Senioren beim Endspiel am 29. Oktober mit dem Ausfall
der traditionellen Preisverleihungen und dem immer
hoch geschätzten Abschlussdinner zufrieden geben. Das
Wichtigste ist geblieben: Wir können unser geliebtes
Golfspiel weiter spielen. Also ... zu Beginn der Wintersaison
stellen wir fest, dass wir ein schwerbehindertes Golfjahr
2020 hatten, aber wir sprechen aufrichtig die Hoffnung
aus, dass wir alle in guter Gesundheit, gemeinsam
genießen können von einen reibungslosen, sportlichen
und angenehmen Golfsaison 2021.

Leo van Houtem & Paul Doesborgh
Seniorenausschuss

EIN SCHWERBEHINDERTES GOLFJAHR
SENIORENAUSSCHUSS

Winterwettbewerb 2019/2020 (8 gespielte Spiele / beste 6 Punkte)

Herren 14 holes

1. Lammert Bovendorp
2. Hans-Josef Derix
3. Ger Schuurbiers

Herern 9 holes

1. Ad Willemse
2. Huub Reinaerts
3. Theo Vocking

Damen 14 holes

1. Cornelia Tsirigotis
2. Tilly Stein
3. Sonja Daume

Damen 9 holes

1. Anjes van Loo
2. Yvonne Jongen
3. Ria Reinaerts

Sommerwettbewerb 2020
Herren 18 holes
- 0.0 - 25.7

1. Klemens Bongard
2. Hans-Josef Derix
3. Wim Cremers

Damen 18 holes
- 0.0 - 25.7

1. Tilly Stein
2. Monique Maas-van Loo
3. Febby Spitzers-Chibuye

Herren 18 holes
- 25.8 - 36

1. Charly van der Ben
2. Wally Tan
3. Hans Brouns

Damen 18 holes
- 25.8 - 36

1. Monica Savelsberg
2. Cornelia Tsirigotis
3. Margriet Lauvenberg-Steinbusch

Herren 9 holes
- 0.0 - 33

1. Ad Willemse
2. Manfred Marson
3. Huub Reinaerts

Damen 9 holes
- 0.0 - 33

1. Poldi Wilbrink-Petri
2. Ria Reinaerts-Meessen
3. José Weerts

Herren 9 holes
- 33.1 - 54

1. Rolf Bruck
2. Hans Kasperski
3. Theo Vöcking

Damen 9 holes
- 33.1 - 54

1. Anjes van Loo-Keulers
2. Hanny Bindels-Roukens
3. Miriam Stitzinger-Bertrand
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IN VIELERLEI HINSICHT EIN EREIGNISREICHES JAHR
AFTERWORK

2020 war auch ein besonderes Jahr für Afterwork. Nicht
nur wegen der besonderen Zahl, sondern vor allem wegen
der COVID19-Pandemie mit allen damit verbundenen
Maßnahmen.
Im Januar dieses Jahres haben wir als Ausschuss in einem
neuen Umfeld, Julius Winkens als Schatzmeister und Marco
Frauenrath als Ausschussmitglied, mit großer Begeisterung
gearbeitet. Zum Aufwärmen für die kommende Saison
hatten wir Winterspiele auf Lager, die an den 1. Samstagen
im Januar, Februar und März gespielt wurden. Es stellte
sich als guter Schachzug heraus, da die Spielbeteiligung in
diesen drei Monaten höher war als erwartet.
Zum Entsetzen fast aller Golfer mussten die Golfplätze
kurz vor Beginn der neuen Saison ihre Tore schließen.
Der Lockdown war Fakt. Da Golf mit einem Abstand
von 1,5 Metern gut gespielt werden kann und Golf im
Freien stattfindet, hatten viele Schwierigkeiten mit dieser
Maßnahme. Glücklicherweise kam bald eine Lockerung,
die es ermöglichte, ab dem 1. Juli wieder Wettbewerbe zu
organisieren.
Diese erfreuliche Nachricht erwies sich für unseren
Ausschuss als nicht ganz so erfreulich, zumal ein
Kanonenstart nicht erlaubt war. Ohne Kanonenstart
könnte der letzte Flight erst um 19.30 Uhr abschlagen
und dann erst nach 22 Uhr reinkommen. Grund genug

für uns, keine Wettbewerbe zu organisieren. Letztendlich
bekamen wir doch noch einen Kanonenstart und auch
unsere Wettbewerbe konnten beginnen.
Reden und Preisverleihung nach dem Spiel waren jedoch
nicht erlaubt. Afterwork wäre nicht Afterwork, wenn wir
keine kreative Lösung dafür gefunden hätten. Wenn wir
selbst keine Preisverleihung machen durften, sollte es
kein Problem sein, wenn wir sie an das Catering-Personal
übertragen würden. Am Ende des Wettbewerbs gaben wir
die Namen der Gewinner weiter, damit diese die Preise
während des Bedienens an diese Personen übergeben
konnten. Wir mussten die Preise für longest und neary
streichen, weil sie nicht Corona-sicher notiert werden
konnten.
Die Wettergötter waren auch in diesem Jahr wieder auf
unserer Seite. Das gesellschaftliche Treffen nach dem
Spiel konnte daher auch jede Woche unter freiem Himmel
stattfinden. Wir mussten die Gemütlichkeit sicherlich
nicht aufgeben, denn Geselligkeit scheint auch mit
einem Abstand von 1,5 Metern erreichbar zu sein. Wir
haben das letzte Spiel sogar mit einem Snack und einem
Getränk abgeschlossen. Am Ende dieses schönen Abends
wurden wir von unseren Teilnehmern als Ausschuss ins
Rampenlicht gerückt. Wir erhielten Lob und ein köstliches
Dankeschön in Form eines Schokoladenpakets. Eine sehr
schöne Geste unserer Teilnehmer, die wir sehr schätzen.

Unser Ziel am Ende der vergangenen Saison, bis 2020 eine
maximale Beteiligung von 36 Personen zu erreichen, war
sicherlich nicht zu ehrgeizig. Mit einer durchschnittlichen
Besucherzahl von 33 Personen pro Woche können wir
sicherlich von einer erfolgreichen Saison in diesem Bereich
sprechen.
Dank unserer Sponsoren konnten wir unsere schönen
wöchentlichen Preise realisieren. Ein großes Dankeschön an:
• Roy Winkens von Triade; er sponserte teilweise den
•

•

ersten und zweiten Preis,
Hans Swinkels; Er sponserte den wunderschönen
handgemachten Vogel, den die Spieler erhalten
können, nachdem sie 3birdy’s erzielt haben und nicht
zuletzt:
Manfred und Ellen Marson, die so freundlich waren,
sich um die Snacks des letzten Spiels zu kümmern.

Zum Schluss ein persönliches Dankeschön an meine
beiden Ausschussmitglieder Julius und Marco. Jede Woche
war es ein Fest, die Wettbewerbe zusammenzustellen und
immer wieder Ideen zu sammeln. Never change a winning
team!
Wir bleiben positiv und freuen uns auf eine neue, schöne
und lange Golfsaison 2021. Wie schön wäre es, wieder
wie gewohnt, Golf spielen zu können und am Donnerstag
die Afterwork-Spiele zu genießen. Ob das jemals wieder
möglich wird? Wer weiß? Zumindest in meinen Ohren
klingt dies wie Musik.

Lilian van Wersch
Vorsitzender des Afterwork Ausschusses
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ALLES ÜBER DAS NEUE WORLD HANDICAP SYSTEM
MAX WOLVEKAMP

Ab dem nächsten Jahr wird es eine wichtige Reform in
Bezug auf die Berechnung des Golf-Handicaps geben,
nämlich von sechs Handicap-Systemen weltweit zu einem
World-Handicap-System. Dies ermöglicht es Golfern aus
allen Ländern der Welt, fair gegeneinander anzutreten.
Aber wie berechnet sich ein solches WHS-Handicap?
Im Gegensatz zum EGA-Handicap basiert das WHSHandicap auf Schläge und nicht auf Stableford-Punkten.
Einfach ausgedrückt basiert ein Handicap auf den letzten
20 Qualifikationsergebnissen eines Spielers. Die besten 8
Scores davon werden verwendet, um den Mittelwert zu
bestimmen. Diese sogenannten Tageswerte werden durch
Verarbeiten der Gesamtzahl eingereichten Scores in einer
Formel ermittelt. Die höchste Anzahl von Schlägen pro
Loch, die für diese Berechnung verwendet wird, ist jedoch
ein Netto-Doppelbogey. Dies ist die niedrigste Score bei
einem Loch, in dem Sie keine Stableford-Punkte erhalten
(zB bei einem Par 3 bekommen Sie einen zusätzlichen
Schlag, dann haben Sie bei 6 Schläge null Punkte, was
das Netto-Doppel-Bogey ist). Dies wird vom System
automatisch berechnet, sodass Sie einfach die tatsächliche
Anzahl der Schläge eingeben können.
Der große Vorteil des WHS besteht darin, dass Ihr Handicap
Ihr tatsächliches Spielniveau besser widerspiegelt, indem
Sie den Durchschnitt eines bestimmten Zeitraums
verwenden, während beim EGA-Handicap die Form des
Tages entscheidender ist. Deshalb ist es so wichtig, so
viele Qualifikationsergebnisse wie möglich einzureichen.
Je mehr Ergebnisse, desto realistischer ist Ihr Handicap.

Es gibt mehrere zusätzliche Berechnungen, die
sicherstellen, dass Ihr Handicap korrekt angezeigt wird.
Das Tagesergebnis wird nachts mit den Ergebnissen
anderer Spieler auf demselben Platz am selben Tag
verglichen und gegebenenfalls angepasst. Eine Art CBA,
aber dann für alle täglichen Ergebnisse und nicht nur für
Wettbewerbe. Eine Dämpfung des Handicap-Anstiegs
kann auch auftreten, um zu verhindern, dass Ihr Handicap
zu schnell ansteigt (Hard Cap/Soft Cap). Das Handicap
kann nicht mehr als 5 Punkte im Vergleich zu Ihrem
niedrigsten Handicap der letzten zwölf Monate (Low
Handicap Index) erhöhen. Glücklicherweise werden alle
diese Maßnahmen automatisch vom Softwaresystem
ausgeführt. Für weitere Details möchte ich dennoch auf
die Website des NGF verweisen, auf der das gesamte
System anhand von Beispielen und verschiedenen Videos
klar erläutert wird (ngf.nl/whs).
Es würde zu weit gehen, hier alle Vor- und Nachteile des
WHS zu erörtern, aber ich bin überzeugt, dass es nach der
Integration des Systems eine deutliche Verbesserung der
Handicap-Berechnung darstellt.
Viel Glück in der nächsten Saison und nicht vergessen: so
viele Ergebnisse wie möglich einzureichen!

Max Wolvekamp
BaReCo

Auch für das Wettbewerbsportfolio war 2020 ein besonderes Jahr! Wir mussten uns mit dem Übergang von Egolf4U
zu Proware befassen. Das war keine leichte Operation. ProWare hatte ein anderes Aussehen und unterschiedliche
Funktionen, das forderte von allen Beteiligten viel. Die Implementierung wurde vom Vorstand geführt.

PORTFOLIO WETTBEWERBE
MARTIN ENGELEN

Die Ausschüsse mussten ihre Spiele nicht nur anders gestalten und organisieren, unsere Mitglieder mussten sich
auch mit dem neuen System auseinandersetzen, alles funktionierte etwas anders als wir es gewohnt waren. Es gab
viele Fragen an den Vorstand und leider gab es nicht sofort eine Lösung für alles. Wir mussten alle lernen, mit dem
neuen Proware-System umzugehen.
Im Juni trat Marcel Schormans aus persönlichen Gründen von seinen Vorstandsaufgaben zurück und ich übernahm
das Wettbewerbsportfolio. Marcel blieb im Hintergrund für Proware-Angelegenheiten verfügbar.
Corona hat, auch für das Wettbewerbsportfolio, die Suppe ordentlich versalzen. Zuerst dachten wir, wir könnten es
einigermaßen gut verkraften, es stellte sich jedoch bald heraus, dass wir (und mit uns die gesamte Golfwelt) radikale
Veränderungen vornehmen mussten. Nach einer langen Zeit der vollständigen Unterbrechung des Golfsports
durften wir im Mai wieder vorsichtig anfangen. Und das alles unter der Voraussetzung, dass der Wettbewerb für alle
Mannschaften vollständig abgesagt wurde und Vereinsspiele nur mit Vorsicht und mit Einschränkungen gestartet
werden konnten. Für die zweite Jahreshälfte musste ein angepasster Wettbewerbskalender erstellt werden.
Die Vereinsspiele durften ab dem 1. Juli fortgesetzt werden, allerdings mit den erforderlichen Einschränkungen vor,
während und nach den Spielen. Die Teilnehmerzahl war vergleichbar mit den Vorjahren. Aufgrund der besonderen
Situation konnten die Clubmeisterschaften Matchplay/Strokeplay sowie der Ladder-Wettbewerb in diesem
Jahr leider nicht stattfinden. Darüber hinaus wurden fast alle Sonderwettbewerbe wie Lustrum, Hotel Cristal/
Ganischgerhof, Old Grand Dads, Brunssum Masters usw. abgesagt. Die ‘Limburgse Golfkampioenschappen’ fanden
in diesem Jahr auch nicht statt.
Leider kam im September/Oktober eine zweite Corona-Welle. Dies war viel früher als erwartet. Glücklicherweise
durften wir trotz eines neuen, begrenzten Lockdowns weiter Golf spielen, allerdings mit einer Reihe weiterer
Einschränkungen: keine Wettbewerbe (Jugend und Winter), keine Spiele außerhalb der Clubspiele, kein Gunstart
und leider wieder eine Schließung der Gastronomie.
Im Oktober starteten die Vorbereitungen für die Winterwettbewerbe und dem Wettbewerbskalender für
2021. Aufgrund der Abwesenheit von Leo Krekels ist dieser Prozess etwas anders als gewöhnlich, aber wir sind
zuversichtlich, dass alles wieder perfekt arrangiert wird.

Martin Engelen
Bestuurslid Wedstrijden
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ALLE BALLEN VERZAMELEN!
Bij MeanderGroep denken we graag vooruit. Innoveren in de zorg
is ons dagelijks werk. Zo hebben we een eigen Meander Innovatie
Netwerk waarin iedereen wordt uitgedaagd mee te denken over
slimme oplossingen in de zorg. Sinds kort werken we met de
Smart Glass bril. Collega’s op afstand kunnen meekijken bij de
zorghandelingen die jij uitvoert of andersom. En zo zijn er nog
veel meer slimme toepassingen binnen Meander.

ZELF ERVAREN? KOM BIJ ONS WERKEN!

www.werkenbijmeander.com

Ein seltsames Gefühl;
Das schönste
Golfwetter, ein perfekt gepflegter Platz, auf
dem man nicht Golf spielen darf. Unsere
Jugend durfte in diesem Frühjahr auch die
Wirkung des Intelligenten Lockdowns erleben.
Das Training wurde den ganzen Winter über
fortgesetzt aber das Golfleben kam Mitte
März abrupt zum Erliegen. Spiele wurden
abgesagt, Trainingseinheiten abgebrochen
und ein Besuch des Golfplatzes war nicht
mehr möglich. Ein Glück im Unglück war, dass
das Jugendtraining ab Anfang Juni beginnen
konnte, so dass nicht alle Golfbewegungen
komplett vergessen wurden.

Auf diese Weise konnte sich die Jugend auf
die zweite Hälfte dieses Jahres vorbereiten,
in dem Monats Pokale, LJT-Wettbewerbe
und sogar der NGF-Jugendwettbewerb
(in abgespeckter Form) geplant waren
oder geplant wurden. Selbst während der
Sommerferien waren viele Jugendmitglieder
auf dem Golfplatz zu finden, da die
Sommerferien abgesagt wurden.
Die Wettkampfsaison begann Ende Juli
mit den Monats Pokalwettbewerben für
Erwachsene und Jugendliche. Dort wurde die
harte Trainingsarbeit, in den Monats Pokalen
für Erwachsene in Podestplätze umgesetzt

und im monatlichen Jugendpokal wurden
hervorragenden
Stableford-Ergebnisse
erzielt. Der erste LJT-Wettbewerb fand
Ende August in Herkenbosch statt. Die
Jugend schnitt dort auch mit einer Reihe
von ersten, zweiten und dritten Plätzen gut
ab, eine Linie, die bei den folgenden LJTWettbewerben in Weert und Voerendaal
fortgesetzt wurde. Dies bedeutet, dass der
große LJT-Wanderpokal auch in diesem Jahr
in Brunssum wieder überwintern kann.
Langsam wurde es Oktober und die
Vorbereitungen für den Wettbewerb
nahmen fieberhafte Ausmaße an. Das
Format der Spiele änderte sich (keine
Greensomes, nur Singles für Team 1 und eine
Herbstliga-Zählung für Team 2). Schulpläne
änderten den Zeitplan, ob die Herbstferien
stattfanden war unsicher. Also Unsicherheit.
Letztendlich wurde Corona unser stärkster
Gegner. Am 14. Oktober konnte die NGF
aufgrund der verschärften Corona-Regeln
des Kabinetts nicht anders, als den Stecker
aus dem geplanten Wettbewerb zu ziehen,
eine kluge Entscheidung, die wir als JECO
nur unterstützen konnten. Dies war ein
saurer Apfel für die Jugend, die sich auf 4
Wettbewerbswochenenden freute. Team
1 hatte das Glück, dass sie am 11. Oktober
in Brunssum den ersten Spieltag im Vorfeld
des Wettbewerbs spielen konnten. Dieses
Spiel endete mit einem 8-4 Sieg gegen
Princenbosch und war ein guter Indikator
dafür, wo unsere Jugend national steht.
Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wurden alle

EIN DYNAMISCHES JAHR FÜR DIE JUGEND
JUGENDAUSSCHUSS
bevorstehenden Spiele abgesagt und es wird nur trainiert. Hier warten auf die Pro’s
die Aufgabe, die Trainingseinheiten so zu gestalten, dass alle Wettbewerbselemente
auch in den Trainingseinheiten abgedeckt werden.
Glücklicherweise war es nicht nur Golf, dessen die Stunde schlug: Ein Austausch mit
der Jugend von Bowling Stardust in Sittard fand statt, bei dem unsere Jugend an einer
Bowlingclinic teilnahm und zeigte, dass sie auch mit großen Bällen gut umgehen
konnte. Die Bowlingjugend war am folgenden Samstag zu Gast auf unserem Par-3
Platz. Nach einer kurzen Einführung auf der Driving Range und dem Putting Green
wurde mit großer Freude eine Runde Golf gespielt. Beide Jugendgruppen hielten die
Initiative von Elliot und Michael für erfolgreich und wollten sofort Vereinbarungen
treffen, um dies erneut zu tun.
Eine weitere Herausforderung welche die Jugend annahm, war die Teilnahme an
einem Golfwettbewerb zu Gunsten der Wohltätigkeitsorganisation „Make a Wish“.
Um an diesem niederländischen Wettbewerb teilnehmen zu können, musste unsere
Jugend Geld für diese Stiftung sammeln. Mit Kaffee (danke an die Brasserie) und
Waffelverkäufen während der regulären Ausschussspiele (danke an die Ausschüsse),
Spenden von Mitgliedern (danke an alle) und dem Verkauf von Paketen für den
72-Loch-Golfmarathon (danke an alle Teilnehmer) erreichte die Jugend über € 3.000.
Leider musste die Organisation die Veranstaltung in der Woche vor dem Spiel auf
dem Golfplatz “De Dutch” absagen, da sie nach den damals geltenden CoronaMaßnahmen nicht sicher organisiert werden konnte. Ein Wermutstropfen für die
Teilnehmer, aber mit dem Versprechen, Ende März/Anfang April 2021 zum Golfplatz
“De Dutch” zu gehen, wo sie noch spielen können, sofern die Situation dies zulässt.
Abschließend sollte erwähnt werden, dass die JECO um zwei Mitglieder erweitert
wurde, nämlich Elliot van der Veeke und Michael Extra. Beide Herren waren von der
gegenseitigen Zusammenarbeit beim Bowl-Golf-Event so begeistert, dass sie bereit
waren, sich der JECO anzuschließen. Meine Herren, herzlich willkommen!!

Tino Bellemakers
Vorsitzender Jugendausschuss
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EIN WARMES BAD FÜR DEN BEGINNENDEN GOLFER
WETTBEWERBE 36+

Das letzte 36+ Spiel der Saison, obwohl mit Regen, aber
mit einem hoffnungsvollen doppelten Regenbogen.
Es war eine besondere Saison für den 36+ Ausschuss. Der Wettbewerbskalender war
fertig, der PR wurde arrangiert und wir freuten uns auf eine großartige Golfsaison mit
einem Wettbewerb jeden Freitag für neue Golfer mit einem Handicap von 36+.
Dann kam das Corona-Virus und alle geplanten Spiele konnten nicht stattfinden. Enttäuschung
und aufregend, wie das Virus sich weiter entwickeln würde. Endlich durften wir im Juli
wieder anfangen. Die Anzahl der Golfer für unsere Wettbewerbe begann langsam. Dies war
hauptsächlich auf die verständliche Vorsicht der potenziellen Teilnehmer zurückzuführen.
Glücklicherweise haben wir in der letzten Saison viele neue Gesichter gesehen. Neue Mitglieder,
aber auch Personen, die eine Einführungsmitgliedschaft genutzt haben. Dann erfahren wir als
Ausschuss, dass wir eine wichtige Aufgabe haben, diese Leute gut aufzunehmen, persönliche
Aufmerksamkeit zu schenken, Kontakt mit anderen Golfern aufzunehmen und sie mit dem
Platz und im Club vertraut zu machen.

Es war gut zu beobachten, dass Vhari und Elliot als Pro’s regelmäßig neue Golfer auf unsere
Wettbewerbe aufmerksam machten. Die Organisation und Überwachung dieser Wettbewerbe
wäre ohne eine Reihe von Betreuern nicht möglich. Wir möchten ihnen auch nochmals für ihr
Engagement danken.
Natürlich war es Schade, dass wir in dieser Saison keine Wettbewerbe mit Kanonenstart
und Essen organisieren konnten. Hoffentlich klappt das in der nächsten Saison wieder und
können wir im Frühjahr wieder mit unseren 36+ Wettbewerben beginnen, ohne CoronaEinschränkungen.

Ben Bouten, Lammert Bovendorp, Ger Hendrix und Jan de Vries
36+ Ausschuss

WAS FÜR EIN SELTSAMES JAHR
MEN’S OWN

Die Men’s Own organisiert seine Wettbewerbe alle zwei
Wochen am Dienstagnachmittag. Ab diesem Jahr sind wir
von den 14 Holes auf 18 Holes umgestiegen. Dies gab uns
die Möglichkeit, auf 2 Schleifen gleichzeitig zu starten.
Wir haben uns auch für eine feste Startzeit für die
Wettbewerbe entschieden, nämlich um 13.30 Uhr. Die
Mitglieder des MO haben gerne noch ein Nachsitz,
während dessen sie ein oder mehrere Getränke und
einen Snack genießen. Durch gleichzeitiges Starten auf
2 Schleifen ist es möglich, dass die Eintrittszeit zwischen
dem ersten und dem letzten Flight begrenzt ist, was nur
der Gemütlichkeit zugute kommt.
Nur in diesem Jahr steht alles auf den Kopf, auch bei
den Herrenwettbewerben ist nichts normal. Was noch
erlaubt ist und was sicherlich nicht mehr erlaubt ist,
war die Frage. Aufgrund von covid-19 konnten wir die
ersten 7 Spiele nicht fortsetzen, trotz covid-19 konnten
wir dennoch 8 weitere Wettbewerbe wohl spielen. Die
Herren kämpfen alle gerne sowohl in der A- als auch in
der B-Klasse um den ersten Platz, wie das Warten auf das
Ergebnis mit der damit verbundenen Diskussion zeigt.
Am letzten Wettbewerbstag werden die ersten 3 jeder
Klasse in einem Flight eingeteilt, um zu bestimmen, wer
der endgültige Gewinner ist.
Ja, was für ein seltsames Jahr. Normalerweise verteilt der
MoCo am Ende eines jeden Spiels die Preise für den 1.
und 2. Platz. Dies erfolgt nun am letzten Spieltag. Leider
konnten wir auch Neary, Leary und Longest, aufgrund von
covid-19, in diesem Jahr nicht spielen. Die Tombola fand
natürlich wohl statt. Die glücklichen Gewinner erhalten
ebenfalls ihren Preis. Der Gesamtpreis, der beste beider

Klassen, wird ebenfalls vergeben. Die 5 besten Ergebnisse
der 8 Spiele werden gezählt und der erste in der Rangliste
erhält den Wanderpokal.
Die MoCo hofft, in 2021 wieder normal Wettstreite
organisieren zu können.
Die Mitglieder des Herrenausschusses, Charly van der
Ben, Tom Goossen, Marcel Schormans, Uwe Feldner und

Ben de Vries, wünschen Euch allen viel Spaß bei guter
Gesundheit.
Der Ausschuss kann sicherlich noch 1 bis 2 Personen
zusätzlich einsetzen. Wenn Du uns bei der Organisation
der Herrenwettbewerbe helfen möchtest, melde Dich
bitte bei einer der oben genannten Personen.

Das MoCo.
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Unsere alte Website stammt aus dem Jahr 2015 und wurde
seitdem nicht mehr an die aktuellen Standards angepasst.
Aus diesem Grund ist sie im Laufe der Jahre ziemlich
veraltet. Unzureichende Wartung hat dazu geführt,
dass die Website unklar und sehr benutzerunfreundlich
geworden ist. Darüber hinaus war die Performance
äußerst schlecht und die Ausfallanfälligkeit weitgehend
unerwünscht.
Es gab kaum Traffic und man konnte absolut nicht von
Werbeimpulsen sprechen. Höchste Zeit für eine neue
attraktive Website. Auf jeden Fall klar und informativ. Aber
auch Rekrutierung, um Brunssummerheide als attraktiven,
unverwechselbaren Verein zu vermarkten.
Die Herausforderung für Webentwickler Sascha Bien
bestand darin, alle Wünsche und Anforderungen in eine
neue Website unterzubringen.
Sascha: „Vor mehr als 20 Jahren habe ich mein Hobby mit
meinem Job kombiniert. Damals wurde meine Agentur
Bipulse gegründet, eine Werbeagentur mit dem Design/
Gestaltung/Programmierung von Websites als einem
der Schwerpunkte. Nicht unlogisch, wenn Sie meinen
Hintergrund betrachten - Studium Produktdesign
an der Kunstakademie, Leidenschaft Marketing und
Programmierung und große Ambitionen im Bereich Grafik
und Design. Eine perfekte Kombination, um Websites
zu entwickeln und zu gestalten. Einen Tag in der Woche
arbeite ich als Dozent für Computeranwendung, 3D
Design/CAD und Design Software an der Kunstakademie
Maastricht.

EINE NEUE WEBSITE FÜR GOLFCLUB BRUNSSUMMERHEIDE
SASCHA BIEN
Präsentieren war schon immer meine größte Stärke.
Im Gegensatz zum klassischen Printdesign ist digitales
Design viel korrigierbarer. Sobald man den Schritt von der
Gestaltung in die Produktion gemacht hat, wird es viel
schwieriger, wenn nicht unmöglich, diese nachträglich
anzupassen. Eine Website ist viel dynamischer und lebt
mit der Anforderung, sie von Zeit zu Zeit anzupassen und
am Puls der Zeit zu bleiben.
Grob gesagt hat man bei der Erstellung einer Website
zwei verschiedene Arten von Kunden. Für einen Kunden
sind die Vorstellungen, innerhalb derer die Website
erstellt werden muss, sehr eng. Andere Kunden wachsen
mit der Entwicklung einer neuen Website und erleben
einerseits eine Entdeckungsreise innerhalb ihres eigenen
Unternehmens und erkennen andererseits die neuen
Möglichkeiten einer dynamischen, maßgeschneiderten
Website. Der Golfclub Brunssummerheide gehört zur
zweiten Kategorie und schafft damit auch eine viel stärkere
Identifikation mit der eigenen endgültigen Website.
Die neue Website ist letztendlich mehr als eine Website
geworden. Sie ist zu einer Art Plattform geworden, auf der
Besucher, sehr spezifische Informationen finden können.
So sind dort zum Beispiel alle Kontaktpartnern zu finden,
die Sie bei spezifischen Fragen direkt kontaktieren können.
Auch die Neuigkeiten für diverse Zielgruppen wurden
entsprechend segmentiert. Neu bei diesem Projekt war
für mich die Integration des externen Systems Proware,
zur Authentifizierung von Mitgliedern des Golfclubs.“
Saschas großes Hobby ist der rebellische Bruder des
Golfsports, wie wir ihn kennen: Crossgolf.

Sascha: „Vor ungefähr 10 Jahren bin ich während eines
Urlaubs mit Crossgolf in Kontakt gekommen. Als ich
nach Hause kam, suchte ich vergeblich nach einem
Crossgolf-Club in der Nähe. Nachdem wir mit einigen
interessierten Freunden an mehreren Turnieren im
In- und Ausland teilgenommen haben, gründeten wir
2011 den Verein Crossgolf Aachen. Mittlerweile gibt
es Europameisterschaften und Weltmeisterschaften im
Crossgolfen. Nächstes Jahr ist die EM in der Schweiz und
im darauf folgenden Jahr ist Luxemburg das Gastgeberland
für die WM.

Das Konzept des Crossgolfens teilt sich in unterschiedliche
Formen: Da ist zum einen das Streetgolf, bei dem, wie der
Name schon sagt, auf der Straße spielt. Außerdem gibt es
Urban Golf, bei dem ein städtisches Umfeld und das Spiel
zwischen den Gebäuden in einer Stadt im Fokus steht.
Crossgolf ist übergreifend eine Kombination aus beidem
– es wird einfach überall gespielt. Im letzten Jahr hatten
wir in Aachen ein schönes Crossgolf-Turnier (Krosser
Karl) organisiert, bei dem der Parcours rund um die Stadt
ausgelegt war. Wir haben die ASEAG (Buslinie Aachen) als
Partner ins Boot geholt und organisiert, dass alle TurnierTeilnehmer kostenlos die Buslinien nutzen konnten, um
auf dem Parcours von Loch zu Loch zu gelangen. Es war am
Ende eine spektakuläre (sehr erfolgreiche) Kombination
aus Sightseeing und Crossgolf.“
Wir werden zweifellos mehr von Sascha hören, schon
allein wegen seiner Zusage, zusammen mit uns über einen
Try-out für eine einzigartige Kombination aus Golf und
Crossgolf nachzudenken.
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“Der Kaffee kommt später, fahren wir zuerst über den
Platz.” Wir sind weniger als 30 Meter unterwegs, als
Jeremy den Buggy zum ersten Mal anhält. „Schau dir diese
Schilder hier an. Wir werden das diesen Winter angehen.
Das kann alles viel besser und klarer sein.“
Es stellt sich als typisch heraus, wie Jeremy Kramer,
seit zwei Jahren Head Greenkeeper beim Golfplatz
Brunssummerheide, seinem Beruf nachgeht. Er sieht
überall Dinge, die Aufmerksamkeit verdienen. Oder er
zeigt zufrieden auf ein Problem in der Bahn, das gelöst
wurde. Er erklärt sofort wie das gemacht wurde. Dies ist
ein Mann, der seinen Beruf, Golf und unseren Golfplatz
eindeutig liebt.
2017 begann Jeremy erstmals über SBA Golf und Groen
in Brunssum zu arbeiten. Die Grüns brauchten dringend
spezielle Aufmerksamkeit. Er verbrachte den größten Teil
des Jahres damit, die Kontrolle über die schlechten Stellen
auf den wichtigsten Rasenflächen eines Golfplatzes zu
übernehmen. Das Ergebnis war beeindruckend, also
wurden seine Aufgaben in Brunssum immer umfangreicher.
Heute arbeitet er als Head Greenkeeper und arbeitet jetzt
auch in den Wintermonaten mit seinem Team weiter an
dem Platz.
„Es ist schön, hier zu arbeiten“, erklärt Jeremy. „Es ist
natürlich ein wunderschöner Platz in einem großen
Naturschutzgebiet. Die Courses sind herausfordernd und
sicherlich nicht einfach.“ Nach langem Überlegen stellt
sich heraus, dass Blau 1 sein Lieblingsloch ist. „Stell dich
da mal hin: sofort ein Teich vor dir. Und sobald du darüber
bist,und deinen Drive gut fortgesetzt hast, wartet das
Grün auf einem Plateau. Dann merkst du sofort: Jetzt wird
es ernst.“

ARBEITEN AM BESTMÖGLICHEN GOLFERLEBNIS
JEREMY KRAMER

Was die Arbeit dankbar macht, ist die Freiheit, die er erlebt.
„Ich habe auf vielen Golfplätzen gearbeitet. Nach meiner
Erfahrung ist es immer gut, wenn ein Eigentümer gerne
draußen auf dem Platz ist. Es ist sogar noch besser, wenn
er oder sie auch Golf spielt. Das ist sicherlich nicht überall
in den Niederlanden der Fall. Es bedeutet also, dass es
Verständnis gibt, wenn ich Pläne präsentiere. Und wenn
beabsichtigte Aktivitäten zum Golferlebnis beitragen,
erhalten wir immer grünes Licht. Das gibt dem Team und
mir Frieden und Zuversicht.“
Die Ergebnisse sind beeindruckend. Es kann niemandem
entgangen sein, dass sich die Wartung auszahlt und
der Platz im letzten Jahr schöner geworden ist. Jeremy:
„Dies spiegelt sich auch in den Bewertungen auf einer
Website wie Leading Courses wider. Natürlich lese ich
sie regelmäßig. Es gibt konkret an, was Besucher von

dem Platz halten. Ich sehe Kommentare als eine Art
Aufgabenliste, die ich neben meine eigenen Prioritäten
legen kann. Letztendlich möchte man Mitgliedern und
Gastspielern das bestmögliche Golferlebnis bieten.“
Der Golfplatz ist natürlich von zentraler Bedeutung für dieses
Golferlebnis. Jetzt, da die Wartung dort im Zeitplan liegt, ist
es Zeit, sich andere Dinge anzuschauen. „In diesem Winter
werden wir das Routing auf und um den Golfplatz in Angriff
nehmen“, kündigt Jeremy an, „man möchte es den Besuchern
so einfach wie möglich machen. Alles sollte sich um eine
angenehme Erfahrung in Brunssum handeln. Die Wegschilder
sind an einigen Stellen undeutlich. Und man möchtet nicht,
dass Besucher nach der Rezeption oder der ersten Abschlag
suchen müssen. Die Leute sind jetzt regelmäßig im Schuppen
und fragen, wo sie sein müssen. Das muss sich ändern und das
werden wir diesen Winter arrangieren.“

Der Vorlauf zur Rezeption erhält ebenfalls die nötige
Aufmerksamkeit. „Es ist der erste Moment des Kontakts
der Besucher auf dem Golfplatz. Wir werden die Fliesen
neu verlegen und die Treppe reparieren. Und die Driving
Range-Gebäude werden renoviert. Ich habe eine ganze
Liste von Dingen, die wir auf der Driving Range verbessern
können. Wir beginnen jetzt mit den Gebäuden oben. “
Die Arbeit ist nie beendet, merkt man, wenn man mit
Jeremy über den Platz fährt. Zu jedem Loch gibt es auch
eine Geschichte zu erzählen. „Stell mich nicht mit einem
Mikrofon auf eine Bühne. Aber wenn ich mit Leuten auf
dem Platz gehen kann, würde ich schon gerne öfter über
die Arbeit der Greenkeeper in Brunssum erzählen.“ Nun,
das ist ein Versprechen, das wir gerne im Jahr 2021 halten
werden!

51

Arbeit später, wurde ich definitiv vom Golfvirus infiziert.
Ich genieße es, Menschen neue Dinge beizubringen.
Ein Jugendcoach zu sein, bot eine hervorragende
Gelegenheit dazu. Ein zusätzlicher Vorteil war, dass ich
selbst viele (technische) Dinge gelernt habe. In Bezug
auf die Organisation habe ich gesehen, dass eine Reihe
von Dingen wie Unterricht, Einführung in den Club,
Wettbewerb usw. besser organisiert werden könnten. Aus
meiner Arbeit übersetze ich die Verbesserung sofort in
mein Hobby.“

Sie kennen ihn wahrscheinlich. Und sonst haben
Sie zweifellos die vielen Geschichten über seine
unerschütterliche Begeisterung gehört, wenn er von der
Jugend der Brunssummerheide erzählt. Tino Bellemakers,
das Gesicht unseres JeCo seit mehr als 10 Jahren..

Seit wann bist du mit der Jeco beschäftigt?
„Hm, das ist lange her. Ich glaube, es ist mindestens 10
Jahre her, seit wir die Geschichte im Jeco aufgegriffen
haben. Das war zu der Zeit, als Tonny Strijbos und Harold
Moss in Brunssum noch Pro waren. Zusammen mit Peter
Frolichs (Vorsitzender) und Hanneke Borger (Sekretärin)
haben wir die Jeco wiederbelebt. Wir haben damals alle
am Jugend Coach Training der NGF teilgenommen und
so hat es sich weiterentwickelt. Nach dem Abschied von
Peter Frolichs übernahm ich den Vorsitz. Man kann also
eigentlich sagen, dass ich durch Jugend-Coaching in die
Jeco gerollt bin.“
Was war Dein Antrieb, diesen Handschuh aufzunehmen
und so lange aufrechtzuerhalten?
„Der Antrieb bestand eigentlich darin, den Jugendlichen
das Vergnügen des Golfsports erleben zu lassen. Als
ich aufhörte Volleyball zu spielen, machte mich Martin
Engelen mit Golf bekannt und zwei Golfclinics mit der

Was ist der beste/schönste Moment, den du je erlebt
hast?
„Das Erreichen der niederländischen Meisterschaft mit
der Jugend in den Jahren 2017 und 2018 war die absolute
Spitze. Die Aufregung der letzten Spiele, wie viele
Wettbewerbspunkte haben wir erreicht, was brauchen
wir noch und wenn sich dann herausstellt, dass der letzte
Spieler die Meisterschaft gewinnt und dann zu sehen, wie
die Kinder es genießen, dass sie es geschafft haben, ist das
großartig.“
„Innerhalb des Clubs war der Moment, an dem die Jugend
auch an den ‘Erwachsenen’ Wettbewerben teilnehmen
durfte, ein Highlight. Das war ein Meilenstein, der damals
erreicht wurde. Ich verstehe auch sehr gut, dass es ein
Prozess kleiner Schritte ist, dieJugend weiter inVereinsspiele
zu integrieren. Sie dürfen jetzt an Leistungswettbewerben
teilnehmen. Die Teilnahme an Geselligkeitswettbewerben
ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Wenn man
bedenkt dass die Jugend ausdrücklich darauf trainiert
ist, Spiele zu gewinnen, müssen sie lernen, dass sie an
einer anderen Art von Wettbewerb beteiligt sind in
einem Geselligkeitswettbewerb, bei dem sie zwar Ihr
Bestes geben um zu gewinnen, aber gleichzeitig auch mit
einem gesunden Sinn für die Perspektive einem solchen
Wettbewerb spielen. Andererseits denke ich, dass die

Erwachsenen auch ein bisschen Verständnis dafür haben
müssen, dass die Kids das noch lernen. Sobald man sich
dabei entgegenkommt, denke ich, dass daraus etwas
Schönes entstehen kann.“

Wo liegt derzeit deine größte Herausforderung?
„Die Anzahl der Jugendspieler zu erhöhen, ist momentan
meine größte Herausforderung. In erster Linie natürlich,
um ein gesundes Wachstum zu erzielen, das auch die
Chancen erhöht, die wir bekommen. Aber natürlich auch,
und das ist mein persönlicher emotionaler Gefühlsfaktor, ein
gerechtfertigtes Budget für den Jeco einreichen zu können.“
Welche Ambitionen hast du noch im Verein?
„Tatsächlich sprichst du über zwei Dinge. Einerseits
möchte ich die Anwesenheit von Jugendlichen als „normal“
betrachten. Andererseits möchte ich, dass kontinuierliches
Lernen innerhalb des Clubs als “normal” angesehen
wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass Golf mehr Spaß
macht, je besser man das Spiel beherrscht. Die logische
Konsequenz daraus ist, dass man mit zunehmendem
Alter weiss, wie man sein Niveau besser halten kann. Das
sind Ambitionen, die ich alleine nicht erreichen kann. Ich
brauche dafür eine breite Unterstützung des gesamten
Clubs und vielleicht eine Zusteuerung vom Vorstand.“
„In erster Linie würde ich mich natürlich speziell auf die
Jugend konzentrieren, aber es kann auch eine Brücke zu
den Erwachsenen sein, die der Golfschule die Möglichkeit
gibt, nicht nur die gebuchten Unterrichtsstunden zu
betrachten, sondern auch aktiv nach Möglichkeiten sucht
der Anzahl der Unterrichtsstunden zu erweitern. Ich denke,
es gibt Möglichkeiten, ein Klima zu erschaffen, in dem
es als normal angesehen wird, dass wenn man während
der gesamten Saison weiter trainiert, das Handicap auch
kontinuierlich abnimmt und der Körper länger, gesund
Golf spielen kann.“

Was vermisst du im Club?
„Ich würde mir mehr Engagement unserer Mitglieder wünschen. Und ich
meine nicht wirklich jene Mitglieder, die schon immer an Clubaktivitäten
beteiligt waren. Nein, gerade unsere Mitglieder, die “ihre eigenen
Runden laufen”, müssen wir versuchen, auf die eine oder andere Weise
zu erreichen. Ich weiß, dass es bestimmte Zeiten gibt, zu denen diese
“festen Gruppen” ihre Runden laufen. Wir müssen darauf reagieren
und versuchen, sie von all der Schönheit zu überzeugen, die ein aktives
Clubleben mit sich bringt. Es gibt so viele schöne Dinge/Momente, in
denen auch der Pro eine wichtige Rolle spielen kann. Wir müssen diese
Möglichkeiten mit beiden Händen ergreifen.“

VORSITZENDER DES JUGENDAUSSCHUSSES IM RAMPENLICHT
TINO BELLEMAKERS

Was war dein größter Lernmoment?
„Um eine Änderung umzusetzen, benötigt man normalerweise einen
Auslöser, um die Dinge tatsächlich in Bewegung zu setzen. Die Art
von Auslöser, die in einem Geschäftsumfeld funktioniert, ist oft zu
stark, um in einem freiwilligen Umfeld verwendet zu werden. In einem
solchen Umfeld funktioniert das Prinzip der Evolution viel besser als
ein revolutionärer Ansatz. Ein evolutionärer Ansatz kann dich 1 oder
2 zusätzliche Jahre kosten, bevor man sein Ziel erreicht, aber dann hat
man auch ausreichende Unterstützung geschaffen, um wichtige Schritte
zu machen.“
Gibt es, neben Golf, noch andere Sportarten, in denen Du aktiv bist?
„Wintersport in Österreich ist unser absoluter Lieblingsurlaub! Ein
wichtiges Kriterium bei der Wahl unseres Ziels ist die Anzahl der “OffPiste-Kilometer”. Wir benutzen die präparierten Pisten eigentlich nur
zum “Aufwärmen”, aber dann suchen wir wirklich nach Stellen, an denen
noch niemand zuvor war. Natürlich auf sichere Weise. Wir werden
niemals an Stellen Ski fahren, an denen rote Fahnen sind und an denen
es keine gibt, fragen wir immer nach, ob es sicher ist, dorthin zu fahren.“
Ich danke Tino für das angenehme Gespräch und gehe mit ihm nach
draußen. Dort wartet bereits seine Tochter Etienne auf ihn, ihr Training
ist beendet. Es ist wunderbar zu sehen, wie er es schafft, die Rolle des
Vaters und des Vorsitzenden des JeCo reibungslos zu verbinden.
Henry Albertz
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„Letztes Jahr haben mein Mann Arthur und ich Urlaub
in Österreich gemacht. Wir beschlossen, einen Golfplatz
in Kitzbühel zu besuchen. Und dann dachte ich: Es wäre
doch schön, wenn wir das gemeinsam machen könnten.
Mein Mann spielt seit über 27 Jahren Golf. Er hat mich
schon mal mitgenommen. Aber wenn es nicht sofort gut lief,
war ich fertig damit. Tennis und Badminton waren ebenfalls
erfolglos. Ballsport ist eigentlich nichts für mich. Ich ärgere
mich zu schnell, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es
will. Aber vielleicht würde Golf sich diesmal durchsetzen.
Zurück in den Niederlanden kontaktierte Arthur Elliot van
der Veeke, den er noch aus seiner Zeit am CIOS kannte.
Ich beschloss, eine Probestunde zu nehmen. Und dann
war ich sofort hin und weg. Mittlerweile bin Ich jetzt seit
mehr als 4 Monate dabei und es kann mir nicht schnell
genug gehen. Ich hätte nie gedacht, dass es mir so gut
gefallen würde!

Elliot kann alles so schön übertrieben erklären. Manchmal
glaube ich ihm nicht (“Das mache ich überhaupt nicht!”)
und dann filmt er meine Bewegung. Stellt sich heraus,
dass er es doch richtig gesehen hat. Er passt sich sehr
gut an das Denken und die Art und Weise an, wie jemand
Golf spielt. Mir wird oft gesagt, dass ich nicht so nett zum
Boden sein soll. “Zerschmettere das Gras”, ruft er dann.
Zusätzlich zu den Privatstunden am Freitag nehme ich am
Samstagmorgen am Golfstart teil. Zusammen mit ein paar
Freunde die ich mitgebracht habe. Ich gehe am liebsten
jedes freie Wochenende zum Golfplatz. Ich liebe das
wirklich, du kannst dich hier herrlich entspannen. Schön
draußen in der Natur, an der frischen Luft. Es ist jetzt auch
sehr schön mit all diesen Herbstfarben. Ich denke, Blau 1
ist das schönste Loch mit dem Grün oben auf dem Hügel.
Ich liebe die Landschaft von Limburg, denke ich!

Nächstes Jahr werde ich Mitglied im Golfclub
Brunssummerheide. Wenn ich sehe, wie oft ich spiele, ist
das natürlich am vorteilhaftesten. Aber ich bin mir auch
des Spaßes sicher. Eine Runde Golf und dann ein Snack
und ein Getränk, dann ist mein Tag völlig erfolgreich.
Kürzlich habe ich am Young Urban Golfers Wettbewerb
teilgenommen und es hat wirklich großen Spaß gemacht.
Arthur und ich gehen jetzt regelmäßig zusammen mit
einer Reihe anderer Teilnehmer dieses Wettbewerbs auf
den Golfplatz. In einer Mitgliedschaft suche ich eigentlich
hauptsächlich nach Anschluss und Spaß.
Im Frühjahr kehren wir zu dem Golfplatz in Kitzbühel
zurück. Meiner Meinung nach kehren wir an den Ort
zurück, an dem die Liebe zum Golf entstand. Aber diesmal
können wir tatsächlich zusammen auf den Platz gehen! “

NICHT SO NETT ZUM BODEN SEIN
ANGELA VAN DEN DOOL

55

BESTUUR EN COMMISSIES 2020
VORSTAND UND AUSSCHÜSSE

Bestuur
Henry Albertz (voorzitter)
Joris Strolenberg (secretaris)
Heinz Barion (penningmeester)
Bärbel Schorn (TeCo & Evenementen)
Lars Schmitz (Marketing)
Martin Engelen (Wedstrijden)
Maarten Vodeb (Communicatie & Social Media)
Secretariaat
Bärbel Schorn
Martin Engelen
Frits Smits
Wedstrijdcommissie
Annet Peeters (voorzitter)
Annelies Lutjens (penningmeester)
Aloys Janssen
Leny Saleminck
Annelies Sijstermans
Babette Warda
Ton van Elten
Men’s Own Commissie
Ben de Vries (voorzitter)
Uwe Feldner (secretaris)
Charly van der Bren (penningmeester)
Tom Goossen
Marcel Schormans

Damescommissie
Sabine Toerber (voorzitter)
Ans Verstegen (secretaris)
Ciel Schellekens (penningmeester)
B.W.M. Ahlers-Muijsers
Lily Thissen
Henry Gijsberts
Seniorencommissie
Henk Esser (voorzitter)
Margriet Lauvenberg (penningmeester)
Mary Engelbertink
Paul Doesborgh
Rob Halmans
Leo van Houtem

BaReCo
Patrick Zaat (voorzitter)
Ed Crombeen
Leo Krekels
Max Wolvekamp
Monica Vaessen

Jeugdcommissie
Tino Bellemakers (voorzitter)
Elliot van der Veeke
Michael Extra

Technische Commissie
Riet Kuper (voorzitter)
Bärbel Schorn

Afterwork Commissie
Lilian van Wersch (voorzitter)
Julius Winkens (penningmeester)
Marco Frauenrath

Commissie van Beroep
Fred Steinbusch (voorzitter)
Charles Hamilton
Ari Jansberg

36+ Commissie
Jan de Vries (voorzitter)
Ger Hendrix (secretaris)
Lammert Bovendorp (penningmeester)
Ben Bouten (public relations)

Vertrouwenspersoon
Agnes Trags
Commissielid van het Jaar 2020
Ans Verstegen

IN MEMORIAM EN NIEUWE LEDEN
In memoriam
Mart Beckers
Beate Wergen
Math L’Ortye
Nieuwe leden
Peter Mathijssen
Jan Fischer
Frans Swieringa
Ger Wiegers
Erik Fischer
Ruben Dankers
Thomas Brandts
Bernd Ansorge
Anneke Dols-Timmermans
Harrie Dols
Miriam Simons-Cuijpers
Lune Winkens
Ursula Krings
Michael Janik
Paul Brolly
Roy Winkens
Martin Krings
Jan Meijers
Tino Bellemakers
John Kusters
Huub Pelzer
Leo Kers
Jolanda Kers
Guido Bonten
Junjil Bai
Gène Bertrand
Denham Fish
Tonny Otten-Diederen
John van der Have

Jean-Paul Doezelaar
Pepijn Franssen
Ineke van Loo
Leo Pelzer
Gijs Pelzer
Leigh Fish
Mart Limpens
Robert Claessens
Michael Extra
Maarten Vodeb
Arndt Kraus
Nol Hermans
Ki-Byung Yoo
Moon-Hee Yoo
Luc Ruers
Marij Glaser-Vos
Manuela Hahn
Han de Vos
Ulrich Weber
Leo Baggen
Fran Gustav Glöggler
Rick Gorissen
Henri Moock
Bert Schoonewille
Lars Mulleners
Michel van der Loo
Bert de Win
Angelique de Win
Twan Beucken
John Stuart
Jeroen Hendrikx
Pierre-Luc Boudras
Yannick Boudras
Frank Theunissen
Celine Laumann

IN MEMORIAM UND NEUE MITGLIEDER

Joost Klaver
Rob van der Wal
Biggi Gutsche
Erik Buck
Lene Olsen
Dennis de Leau
Jamiro van der Veeke
Afranina Lissone
Peter Sijm
Aron Dijkstra
John Roland
Gerlach Hollanders
Miel Vencken
Sam Houben
Marianne Vencken-Joosten
Elliot van der Veeke
Jacqueline de Wit
Eric Houben
Ceriel Roland
Bertie Oversier-Kremers
Fred Ent

Igna Ent-Wakka
Nick Oversier
Kyle Eason
Ger Kuipers
Patrick Hendrikx
Inge Belmans
Nasim Kahn
Michael Haselier
Harrie Honings
Hugo van Amesfoort
Frank Vaessen
Paul Debets
John Peeters
Xiaoxi Lin
Marcel Ballas
Rainer Ludke
Richard Borger
Ingrid Doerga
Jeu Smeets
Ger Salemink
Harry Christophe
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SPONSOREN

Hét IT bedrijf van
Zuid-Nederland
Innovatie is onze drijfveer, intelligentie is onze aanpak

Kasteel Wijnandsrade
Opfergeltstraat 2
6363 BW Wijnandsrade

www.kembit.nl

+31 (0)88 - 5700 500

High Tech Campus Eindhoven
High Tech Campus 41
5656 AE Eindhoven

contactus@kembit.nl

14
14

www.kontaktbv.nl
Heisterberg 49
Hoensbroek
045-5215965

narinxritzen
accountancy | belastingadvies

Business Club Brunssummerheide

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging op het gebied van sponsoring, zoekt u uitgebreide
vergaderfaciliteiten of wenst u een originele invulling voor het jaarlijkse personeelsuitje? Het is
allemaal mogelijk bij Openbare Golf Brunssummerheide!

BCB

1985

Juist de mogelijkheid om ‘het nuttige met het aangename te verenigen’, maakt van
Brunssummerheide een unieke plek in de Euregio. De faciliteiten die Openbare Golf
Brunssummerheide te bieden heeft bestaan uit een 27-holes champions-course, een 9-holes
compact-course (par-31), een 9 –holes par-3 oefenbaan en uitgebreide oefenfaciliteiten. Ook is
het vanaf 2018 mogelijk om te ‘voetgolfen’. Conform de internationale ‘footgolf regels’ kunt op
de compact-course (groene baan) 18 holes voetgolfen.
Golf-Residentie is gesitueerd in deze schitterende entourage. De Panoramazaal, het restaurant
en een gezellige bar lenen zich uitstekend voor seminars, personeelsmeetings en andere
bijeenkomsten. Het hotel heeft veertig luxe ingerichte kamers, allen met toegang tot een eigen
balkon of terras.
Business Club Brunssummerheide 1985
Businessclub Brunssummerheide biedt bedrijven de mogelijkheid hun naam te verbinden aan de
golfsport. Het is tevens een uniek platform om het ‘nuttige’ met het ‘aangename’ te verenigen.
Op een van de meest uitdagende golfbanen van de Euregio Maas-Rijn kunnen bedrijven, tijdens
de bedrijfscompetitie, banden met hun relaties versterken of opbouwen. Golfbedrijfsdagen,
golfclinics, foot-golf en toernooien, gecombineerd met een hapje en een drankje, zijn perfecte
instrumenten om relaties te onderhouden en nieuwe contacten te leggen. Voor meer informatie:
bel met de Openbare Golf Brunssummerheide BV telefoon (045)5270968 of stuur een e-mail
naar sales@golfhotelzuidlimburg.nl

Openbare Golf
BRUNSSUMMERHEIDE

Golf-Residentie
BRUNSSUMMERHEIDE

Rimburgerweg 52

Rimburgerweg 52

6445 PA Brunssum

6445 PA Brunssum

T 045 527 09 68
krekels@golfhotelzuidlimburg.nl

T 045 564 63 00
info@golfhotelzuidlimburg.nl

www. golfhotelzuidlimburg .nl

CAMIEL ENGELEN

CADDIE VOOR WERK LE VEN

Heb je zin om ontspannen te golfen
en genieten en raak je desondanks
vaak overvallen door zenuwen, (faal)
angst, boosheid of frustratie? Lijkt
golfen soms meer op werken dan
spelen? Lukt het spelen wel op de
driving range maar vaak niet bij de
eerste teebox?
Golfers weten dat golf bij uitstek
een mindgame is. Toch focussen we
tijdens het oefenen en in de baan
hoofdzakelijk op de golftechniek.
Onze mindset blijft onderbelicht.
Opmerkelijk, omdat juist daar veel
winst te behalen is.
Met MindyourMind Golf ontdek je
spelenderwijs wat er speelt en “wie” er
speelt. We gaan naar buiten voor het
betere binnenwerk. Je maakt kennis
met de eenvoudige en praktische
MindyourMind Golfmethode. Die je
nog meer plezier bezorgt. En die, als
aangename bonus, moeiteloos leidt
tot betere scores. En zeg nou zelf...
wie wil dat nou niet?
Het golfspel blijkt
keer op keer een
spiegel en metafoor
voor
werk
en

leven. De parallellen tussen golf en
het normale leven zijn legio. Met
MindyourMind Golf kun je dat zelf
ervaren.
De vraag die jou bezighoudt stellen
we centraal in een programma
van een hele of halve dag, op een
golfbaan die je zelf kiest. Het is
spelen, spiegelen en sparren. Gewaar
zijn, anders gaan kijken en daardoor
zien.
Wat je ontdekt in je golfspel kun
je direct toepassen in je dagelijks
leven. In business en privé. Zodat
je kunt omgaan met wat het leven
je voorschotelt. Ongeacht of die
ervaring positief of negatief is.

Duurzaam beheer
Realisatie projecten
Renovatie projecten
Advies op maat
Materiële voorziening

SBA GOLF & GROEN B.V.
RANGEERWEG 8 , 6114 BC SUSTEREN
Camiel Engelen is bijna 20 jaar coach en caddie
voor werk en leven bij mindyourmindgolf.nl en
associate coach bij onzecoach.nl

Scan de QR-code en bekijk het 1-minuut filmpje van MindyourMind Golf, coaching op de golfbaan.

+31 (0)46 41 13 480
INFO@ GOLFENGROEN.COM
WWW.SBAGOLFENGROEN.COM

