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Woord vooraf
Alweer de derde jaargang van het Jaarboek. De vele positieve
reacties noopten ons – redactie – te proberen er weer iets
moois van te maken. We hebben met veel zorg en aandacht
aan dit Jaarboek gewerkt en hopen op veel leesplezier bij u
allen. Zoals wellicht bij velen bekend heeft Anneke van Dartel,
onze secretaris, steun en toeverlaat bij het samenstellen van
het Jaarboek, ons inmiddels verlaten. Wij hadden als redactie
graag een interview met Anneke in dit Jaarboek geplaatst,
maar het is niet Anneke haar aard om in de schijnwerpers
te staan. Zij was van zoveel van wat in de club leefde op de
hoogte, dat we daar graag nog eens met haar over hadden
willen praten. Vanaf deze plaats willen wij Anneke heel veel dank zeggen voor de nooit
aflatende ijver waarmee zij ons als redactie gesteund heeft. Het goede nieuws hierbij is dat we
in Manon Grasmeijer een hoopgevende opvolgster van Anneke hebben gevonden. Manon veel
succes in je nieuwe functie. Zij stelt zichzelf wat nader voor elders in dit Jaarboek. Maar ook
mijn mederedactielid Carla van Dalen gaat ons eind van het jaar verlaten. Carla heeft vanaf
het begin enthousiast meegewerkt aan het verzamelen van foto’s en teksten. Haar inbreng en
inzicht bij de uiteindelijke vormgeving waren voor mij onmisbaar. Carla veel dank daarvoor en
voor de prettige samenwerking. Het ga je goed in het westen en weet dat je altijd welkom in
Brunssum bent. Het is bepaald geen vrolijk makend voorwoord bij dit Jaarboek, want helaas
moet ik u nog mededelen dat ook ik de redactie ga verlaten. Na drie jaar met veel genoegen
aan de voorbereiding van het Jaarboek te hebben gewerkt, vind ik het genoeg en heb daarom
naarstig gezocht naar enkele enthousiaste opvolgers. Laat ik die nu ook nog gevonden hebben.
Voorlopig zijn Annelies Sijstermans en Peter de Wit bereid het stokje over te nemen. Samen met
Manon wens ik dit drietal veel succes. Tenslotte meld ik U dat het Jaarboek 2018 zijn vormgeving
te danken heeft aan de nieuwe drukker waar het bestuur voor gekozen heeft, te weten: Print
Factory Merkelbeek, o.l.v. Menno Pannekoek. Het bestuur zal zich ongetwijfeld bezinnen op de
verdere toekomst van het Jaarboek. Voor nu wens ik u nogmaals veel leesplezier.
Oktober 2018 Huub Rutten
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Van het bestuur
Voor u ligt alweer de derde editie van het Jaarboek van de Golfclub Brunssummerheide.
Een korte terugblik op een geslaagd clubjaar, waarin opnieuw veel activiteiten zijn
georganiseerd met een keur aan (sportieve) highlights. 2018 was ook het jaar, waarin
een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden. Kortom, een memorabel jaar waar we met
veel plezier aan terug denken.

Doordat alle tekeningen opnieuw gemaakt zijn
hebben we de beschikking gekregen over up-to-date
birdie-boekjes. In de hal is een nieuwe Wall of Fame
gekomen. En op een centrale plek zijn weerbestendige
borden met Playinghandicap-tabellen geplaatst. Stuk
voor stuk elementen die zorgen voor een significante
verbetering van uitstraling en klantgerichtheid in en
om de baan.

het symbolisch overhandigen van de voorzittershamer
had het nieuwe bestuur het stokje overgenomen en
werden de overige agendapunten behandeld.

Ook t.a.v. wedstrijden hebben de sponsoren zich
niet onbetuigd gelaten. Zo is de Rydercup volledig
gesponsord door ARBO Gezondheidscentrum uit Zeist,
een landelijk opererende Arbodienst. Hotel Cristal &
Ganischgerhof hebben in 2018 opnieuw een wedstrijd
met mooie prijzen gesponsord. Daarnaast hebben
sponsoren bij de vlaggetjeswedstrijd en de echt(e)
paren wedstrijd voor fantastische prijzen gezorgd.
HBO Juristen zorgde voor een stukje sponsoring bij de
MoCo en Wijnhandel Vinitor uit Voerendaal heeft met
haar sponsoring de prijzen bij Afterwork mede mogelijk
gemaakt.

Vanuit
de
geformuleerde
speerpunten
2020
zijn het afgelopen jaar binnen de verschillende
aandachtsgebieden de fundamenten gelegd voor de
toekomst. Richtinggevend hierbij is altijd ons motto
geweest: ‘vóór leden, dóór leden, mét leden!’.

Vlnr: Lars Schmitz (PR, communicatie & marketing), Norbert
Latz (penningmeester), Gaby Dresen (wedstrijden), Henry
Albertz (voorzitter), John Peeters (secretaris)

Nadat op 21 maart in de ALV het oude bestuur
verantwoording
had
afgelegd
over
en
de
vergadering decharge had verleend voor het gevoerde
beleid, stond de bestuurswisseling op de agenda. Vier
bestuursleden, Frans van Helmond, Jos Bischoff, Carlet
de Heus en Leo van de Pas hadden besloten zich niet
voor een tweede periode herkiesbaar te stellen. Met

Het afgelopen jaar heeft een aantal highlights gekend,
die uiteraard niet in een jaarboek mogen ontbreken.
Zo was er de Europese wetgeving, die niet alleen
bedrijven, maar ook verenigingen confronteerde met
de nieuwe privacy-wetgeving AVG. Als GCB hebben wij
binnen de gestelde termijn kunnen voldoen aan deze
wetgeving. Daarnaast hebben wij een Gedragscode
SI (Sexuele Intimidatie) geïmplementeerd en een VCP
(Vertrouwens Contact Persoon) benoemd. Daarmee
hebben wij ons volledig geconformeerd aan het
NGF Tuchtreglement SI, mede onderschreven door
NOC*NSF.
Waar op deze plaats zeker ook even bij stilgestaan moet
worden, is sponsoring. Hierdoor zijn wij in staat geweest
een aantal lang gekoesterde wensen in vervulling te
laten gaan. Er zijn nieuwe Hole Boards gekomen, waar
nodig zowel op de heren- als op de damesafslag.

Sinds een aantal jaren zijn wij geconfronteerd met
een continu teruglopend aantal leden. Het was
duidelijk dat extra aandacht dringend gewenst is.
In samenwerking met de NGF hebben we een plan
opgesteld inzake werving en behoud van (nieuwe)
leden. In dat kader hebben afgelopen jaar diverse
acties plaatsgevonden. Tijdens het ‘Brunssum in Actie’
evenement hebben we GCB actief in de kijker gezet.
Ook zijn potentiële doelgroepen geherdefinieerd en
zijn nieuwe insteken onderzocht en uitgewerkt om
mensen warm te maken voor de golfsport. Met de flyer
‘Met een groepje leren golfen?’ zijn wij ervan overtuigd
de eerste stappen te kunnen zetten in het ombuigen
van de terugloop in het ledenbestand. Op het moment
dat dit stukje geschreven werd, liet de ontwikkeling van
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het ledenbestand, rekening houdend met de normale opzeggingen tegen het einde van enig jaar,
na een jarenlange neergang weer een positieve ontwikkeling zien.
Het is een open deur dat alles staat of valt met goede communicatie. En juist daarin schuilt
een potentieel gevaar. We denken vaak dat we goed communiceren. Maar, communicatie is
tweerichtingsverkeer. Het is daarom van essentieel belang te luisteren naar de signalen uit je
omgeving. Hoe ervaart die omgeving jouw communiceren? Precies daarin zitten de leermomenten
voor een goede communicatie. Het is een proces van vallen en opstaan, waarbij feedback en
met name het openstaan daarvoor, essentieel is voor een continue leerproces naar optimale
communicatie. Het zal daarom een permanent punt van aandacht blijven, niet alleen voor het
bestuur, maar ook voor de commissies en de leden.
In het verleden werden nieuws en wetenswaardigheden via de website gedeeld. Hierdoor moesten
leden de informatie actief halen. Met de komst van de nieuwsbrief zijn wij in staat onze leden
pro-actief te informeren rondom de ontwikkelingen van de golfclub. We hopen uiteraard hiermee
mensen te stimuleren actief mee te doen aan het clubgebeuren. De nieuwsbrief geeft informatie
over de commissies, de baan, het bestuur en nieuwtjes over de golfsport, de golfschool, het clubhuis
en de komende activiteiten op de golfclub.
Eind augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze steun en toeverlaat op het secretariaat
gedurende vele jaren. Anneke had aangegeven dat de tijd voor haar gekomen was om te zien naar
een andere werkplek, liefst een job waarin ze samen met collega’s kon werken. Uiteraard is een
welgemeend woord van dank voor haar jarenlange inzet meer dan op zijn plaats. Met de komst van
Manon Grasmeijer hebben we een uitstekende invulling kunnen geven aan de plotseling ontstane
vacature. Wij hebben alle vertrouwen in haar toegewijde en enthousiaste inzet en wensen haar dan
ook vele mooie jaren bij Golfclub Brunssummerheide.
Op deze plaats uiteraard ook een welgemeend dankjewel aan de medewerkers van de Openbare
Golf Brunssummerheide BV en alle clubleden die actief zijn geweest in commissies, bestuur of ander
vrijwilligerswerk. Zij allen hebben mede bijgedragen aan een succesvol 2018!
Tot slot!
Alweer een jaar voorbij! We mogen terugblikken op een mooi golfseizoen, met een veelheid aan
hoogtepunten en vele gezellige momenten. Na een geweldige zomer met, voor onze begrippen,
uitzonderlijk hoge temperaturen, hebben we met z’n allen kunnen genieten van een kleurrijke herfst.
Inmiddels heeft de winter ons ingehaald en kijken we alweer reikhalzend uit naar het voorjaar en
daarmee naar de start van een nieuw golfjaar. Wanneer jullie dit jaarboek openslaan en de vele
mooie verhalen lezen, vergezeld van nog mooiere foto’s, kan het niet anders dan dat 2018 opnieuw

de
revue
passeert.
De
feestdagen liggen inmiddels
achter ons. Terwijl buiten het
ene vuurwerkspektakel na
het andere de nachtelijke
hemel betoverde, knalden
binnen de kurken om het
nieuwe jaar welkom te heten.
Ongetwijfeld zal ook 2019 ons
op vele momenten verrassen,
vaak positief, soms wellicht
wat minder aangenaam.
Maar ik hoop van ganser harte
dat wanneer het jaarboek
over dit nog onbeschreven
jaar een feit is, iedereen weer
met vreugde terugkijkt en
zegt: ‘het was weer een mooi
jaar, ik ben blij dat we dit hebben mogen meemaken’. Graag wil ik
iedereen een fantastisch 2019 wensen. Wees jezelf, probeer eens
wat nieuws, ga uitdagingen aan. Durf fouten te maken en blijf het
opnieuw proberen, alleen dan kun je beter worden. En als je straks
weer op de baan bent, neem dan een gezonde dosis humor mee,
geniet van de slagen die goed gaan en leer van de slagen die
minder succesvol zijn.
Henry Albertz
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Vom Vorstand
Vor Ihnen liegt schon wieder die dritte
Ausgabe des Jahrbuchs vom Golfclub
Brunssummerheide. Ein kurzer Rückblick
auf ein erfolgreiches Clubjahr, worin
erneut viele Aktivitäten organisiert
wurden mit einer Vielzahl an (sportlichen)
Highlights. 2018 war auch das Jahr, worin
ein Vorstandswechsel stattgefunden hat.
Kurz gesagt, ein memorabeles Jahr,
woran wir mit viel Freude zurückdenken.
Nachdem am 21. März während der ALV der Vorstand
Verantwortung abgelegt hat und die Versammlung
dem scheidenden Vorstand die Entlastung erteilte für
die geleistete Arbeiten, stand der Vorstandswechsel
auf der Agenda. Vier Vorstandsmitglieder, Frans van
Helmond, Jos Bischoff, Carlet de Heus und Leo van
de Pas hatten beschlossen, sich nicht für eine zweite
Periode zur Wahl zu stellen. Mit der symbolischen
Übergabe des
Vorstandshammers hat der neue
Vorstand den Stab übernommen und wurden die
übrigen Agendapunkte behandelt.
Von den formulierten Schwerpunkten 2020 sind im
vergangenen Jahr, innerhalb der verschiedenen
Fokusbereiche, die Fundamente gelegt für die Zukunft.
Richtunggebend hierbei war immer unser Motto: für
Mitglieder, durch Mitglieder, mit Mitglieder!’.
Das abgelaufene Jahr kannte eine Menge Highlights,
welche natürlich nicht in einem Jahrbuch fehlen
dürfen. So war da die Europäische Gesetzgebung,
die nicht nur Firmen, sondern auch Vereine
konfrontierte mit dem neunen Datenschutzgesetz

AVG. Innerhalb des geforderten Termins haben wir
als GCB alle Forderungen dieses Gesetzes erfüllen
können. Daneben haben wir einen Verhaltenscodex
SI (Sexuele Intimidatie) implementiert und eine VCP
(Vertrauens Kontakt Person) benannt. Damit haben wir
uns vollständig konformiert an die NGF Rechts- und
Verfahrensordnung SI, mit gezeichnet durch NOC*NSF.

Ganischgerhof haben in 2018 erneut ein Turnier mit
tollen Preisen gesponsert. Dazu haben Sponsoren
bei dem Vlaggetjeswettstreit und dem (Ehe)paare
Wettstreit für fantastische Preise gesorgt. HBO Juristen
hat gesponsert bei der MoCo und Weinhandel Vinitor
aus Voerendaal hat mit seinem Sponsoring die Preise
bei Afterwork ermöglicht.

Was an dieser Stelle sicher auch kurz berücksichtigt
werden muss ist Sponsoring. Hierdurch waren wir in
der Lage, eine Reihe von lang gehegten Wünschen in
Erfüllung gehen zu lassen. Es wurden z.B. neue Hole
Boards angeschafft, wo nötig sowohl auf dem Herrenals auch auf dem Damenabschlag. Dadurch, dass alle
Holes neu gezeichnet wurden, können wir demnächst
über up-to-date Birdie-Bücher verfügen.

Seit einigen Jahren werden wir mit einer kontinuierlich
sinkenden Mitgliederzahl konfrontiert. Es war schon
klar, dass extra Aufmerksamkeit dringend erforderlich
ist. In Zusammenarbeit mit dem NGF haben wir
einen Plan für die Rekrutierung und Bindung (neuer)
Mitglieder erstellt. In diesem Zusammenhang fanden
im vergangenen Jahr verschiedene Aktionen statt.
Während des ‘Brunssum in Actie’ Ereignisses haben
wir den GCB aktiv ins Rampenlicht gesetzt. Auch sind
potenzielle Zielgruppen neu definiert und neue Ansätze
erforscht und entwickelt worden, um Menschen für
den Golfsport zu begeistern. Mit dem Flyer ‘In einer
Gruppe Golf spielen lernen’ sind wir davon überzeugt,
erste Schritte machen zu können, um den Rückgang
in der Mitgliederbasis umzukehren. Als dieser Texst
geschrieben wurde, lies die Mitgliederentwicklung,
unter Berücksichtigung der normalen Kündigungen
zum Jahresende, nach einem jahrenlangen Rückgang
wieder eine positive Entwicklung sehen.

Im
Eingangsbereich
wurde eine neue Wall
of Fame installiert.
Und
in
einer
zentralen Lage sind
wetterfeste
Tafeln
mit PlayinghandicapTabellen
montiert.
Jedes einzelne dieser
Elemente
sorgt
für
eine
signifikante
Verbesserung
des
Erscheinungsbildes und
der Kundenorientierung
auf und um den Platz.
Auch bezüglich Wettstreite haben die Sponsoren regen
Anteil genommen. So wurde der Rydercup vollständig
gesponsert von ARBO Gezondheidscentrum aus Zeist,
ein national operierender Arbodienst. Hotel Cristal &

Es ist kein Geheimnis dass alles steht und fällt mit
einer guten Kommunikation. Und genau darin lauert
eine potenzielle Gefahr. Wir denken oft dass wir
gut kommunizieren, aber Kommunikation ist ein
Zweirichtungsverkehr. Es ist deshalb essentiell auf
Signale in deinem Umfeld zu achten. Wie erfährt die
Umgebung dein kommunizieren? Genau darin befinden
sich die Lernmomente für eine gute Kommunikation. Es
ist ein Prozess von fallen und aufstehen, wobei Feedback
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und insbesondere das offenstehen dafür, essentiell ist für einen kontinuierlichen Lernprozess zur
optimalen Kommunikation. Es wird darum ein permanenter Andachtspunkt bleiben, sowohl für den
Vorstand als auch für Commissies und Mitglieder.
In der Vergangenheit wurden News und Wissenswertes via der Website geteilt. Hierdurch mussten
Mitglieder die Information aktiv abrufen. Mit dem Nieuwsbrief sind wir in der Lage unsere
Mitglieder pro-aktiv über Entwicklungen rundum den Golfclub zu informieren. Wir hoffen natürlich
hiermit Menschen zu stimulieren, am Clubgeschehen, aktiv teilzunehmen. Der Nieuwsbrief gibt
Informationen über die Commissies, den Platz, den Vorstand, Neuigkeiten vom Golfsport, die
Golfschule, das Clubhaus und künftige Aktivitäten im Golfclub.
Ende August mussten wir Abschied nehmen von unserer Stütze und Hilfe im Sekretariat durch
viele Jahre hindurch. Anneke hatte mitgeteilt, dass die Zeit für sie gekommen war, um sich nach
einem anderen Arbeitsplatz mit mehreren Kollegen umzusehen. Wir möchten uns, an dieser Stelle,
nochmal herzlich bedanken für ihren jahrelangen Einsatz.
Mit Manon Grasmeijer haben wir eine hervorragende Sekretärin gefunden für die plötzlich
entstandene Lücke. Wir haben vollstes Vertrauen in ihr Engagement und wünschen ihr viele schöne
Jahre beim Golfclub Brunssummerheide.
An dieser Stelle auch ein wohlgemeintes Dankeschön an die Mitarbeiter des Openbare Golf
Brunssummerheide BV und alle Clubmitglieder die aktiv waren in Commissies, Vorstand oder
anderer ehrenamtlicher Arbeit. Sie alle haben an einem erfolgreichen 2018 beigetragen!
Zum Schluss!
Wieder ein Jahr vorbei! Wir dürfen zurückblicken auf eine schöne Golfsaison, mit einer Vielzahl
an Höhepunkten und vielen geselligen Augenblicken. Nach einem fantastischen Sommer mit, für
unsere Begriffe, ausserordentlich hohen Temperaturen, konnten wir einen farbenfrohen Herbst
geniessen. Inzwischen hat uns der Winter eingeholt und halten wir ungeduldig Ausschau nach dem
Frühling und dem damit verbundenen Start in ein neues Golfjahr.
Wenn ihr dieses Jahrbuch aufschlagt und die vielen schönen Geschichten lest, begleitet von noch
schöneren Fotos, kann es nicht anders sein als das 2018 erneut Revue passiert. Die Feiertage
liegen inzwischen hinter uns. Während draussen ein Feuerwerkspektakel nach dem anderen den
nächtlichen Himmel verzauberte, knallten drinnen die Korken um das neue Jahr willkommen
zu heissen. Ungezweifelt wird auch 2019 uns mehrmals überraschen, oft positiv, manchmal
vielleicht weniger angenehm. Aber ich hoffe von ganzem Herzen dass, wenn das Jahrbuch über

dieses noch unbeschriebene Jahr, erschienen ist, jeder wieder mit
Freude zurückschaut und sagt: ‘es war wieder ein schönes Jahr, ich
bin froh dass wir es wieder erleben durften”.
Euch allen wünsche ich ein fantastisches 2019. Sei du selbst, versuch
mal was Neues, nimm Herausforderungen an. Traue dich Fehler zu
machen und versuche es noch einmal, nur dann kannst du besser
werden. Und wenn du später wieder auf dem Platz bist, nimm eine
gesunde Portion Humor mit, geniesse die Schläge die gut sind und
lerne von den Schlägen die weniger erfolgreich sind.
Henry Albertz
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In memoriam
Thea
Hoefnagels

gevraagd om het voorzitterschap op zich te nemen
van de Regel en Handicap Commissie. Vermeldenswaard is het feit dat hij degene is geweest die ervoor
gezorgd heeft dat het resultaat over 14 holes in een
Men’s Own wedstrijd qualifying werd (de voorloper van
de huidige 9-holes qualifying ronde?).

In 2018 moesten wij
afscheid nemen van Thea
Hoefnagels. Thea was lid
van het eerste uur en droeg
de club een warm hart toe.
Bij de clubevenementen
en wedstrijden was zij
altijd aanwezig.
Ook
de laatste jaren nam zij,
dankzij de handicarts,
nog vol enthousiasme
deel aan de daco- en
seniorenwedstrijden.

Een leuke noot roept ook de herinnering op dat Wim,
als uitstekend pianist, menig Men’s Own feestje en
andere festiviteiten heeft opgeluisterd.
“Last but not least” kan ook nog worden vermeld
dat Wim een van de grondleggers is geweest van de
Chippers, een vriendengroep die nu iedere maandag
golft en bridge speelt.
Het moge duidelijk zijn dat wij in Wim een toegewijd
lid van onze club hebben verloren en dat eenieder die
met hem te maken heeft gehad, goede herinneringen
aan hem zal houden.
Charles Hamilton

Wim Adriaens
Helaas hebben wij op 11 juni 2018 afscheid moeten
nemen van Wim Adriaens , clublid van het eerste uur.
Wim heeft zich van meet af aan actief ingezet. Zijn
liefde voor het spel, golfcourse en golfleden, ging zover
dat hij in de jaren 90 op vrijwillige basis meehielp aan
het opschonen van de baan, in de breedste zin van het
woord. In 1999 heeft hij zich, met Ton van Brussel als
voorzitter, ingezet voor de Men’s Own. Een taak die hij
voor een 9-tal jaren op zich heeft genomen.
In 2004 werd Wim door het toenmalig bestuur

Wij zullen ons Thea
heugen als een warme,
hartelijke
vrouw
en
bovendien als zeer actief,
betrokken clublid, als iemand die altijd in was voor
gezelligheid en volop van het leven genoot. Naast
golfen had zij een passie voor boetseren. Zo schonk
zij de damescommissie in de loop der jaren enkele
zelfgemaakte bronzen trofeeën. Middels deze
trofeeën zal Thea altijd in onze gedachten blijven.
Gaby Dresen
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Even voorstellen
Geachte leden,
Ik heb de redactiecommissie van
het jaarboek toegezegd dit jaar en
wellicht volgend jaar te ondersteunen
bij het samenstellen van de editie
2018 en 2019. Daarom is het wel
zo netjes mijzelf eerst even voor te
stellen. Mijn naam is Peter de Wit,
66 jaar, getrouwd met Jacqueline
Bruens, vader van twee zoons en
opa van zes kleinkinderen. Na 42
dienstjaren in het onderwijs heb ik in
augustus 2015 mijn schooltas aan de
wilgen gehangen en kreeg zodoende
veel tijd om na voetbal, volleybal en tennis nog een beetje te leren golfen. Ik ben na een aantal
golflessen snel lid geworden van de club om onder andere te kunnen deelnemen aan de wedstrijden
van de SECO en zodoende veel golfers te leren kennen. Daaronder ook leden die zich wekelijks
met veel enthousiasme inzetten voor de club. Zodoende mijn aanbod om ook een steentje bij te
dragen.

Hallo beste lezers,
Mijn naam is Annelies Sijstermans, 64 jaar, getrouwd met Paul Oosterloo en sinds vorig jaar zijn wij
samen lid geworden bij Golfclub Brunssummerheide. Mijn eerste “golfstappen” maakte ik op de
vrijdagavond met de 36+ groep. Wat een geweldig initiatief! Onder deskundige begeleiding kennis
maken met mede golfliefhebbers en daarbij ook nog geholpen worden met het toepassen van de
etiquette en regels. Maar, wat was ik nerveus in het begin…En dat bleek achteraf helemaal niet
nodig. De gezellige nazit zorgde voor leuke gesprekken en nieuwe golfafspraken.
Na een seizoen 36+, volgde deelname aan “afterwork” op donderdagavond. Ook heel erg gezellig!
Hier werd ik gevraagd om erover na te denken lid te worden van de redactiecommissie van het
jaarboek. En zoals je nu ziet, heb ik hier “ja” op geantwoord. Ik zie het als een uitdaging om samen
met de andere redactieleden een mooi jaarboek te maken.
Veel leesplezier!
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Golfclub Brunssummerheide
Mijn naam is Ben Bouten, wonende
te Landgraaf en mij is gevraagd
een stukje te schrijven over mijn
kennismaking met de golfclub
Brunssummerheide. Ik ben lid
geworden in 2017 en mijn vrouw
Hermien in 2018. Zelf ben ik blij
dat dat ik haar ook enthousiast heb
kunnen maken voor de golfsport, samen is altijd leuker en ik hoef geen
gewetenswroeging te hebben als ik te lang en vaak van huis ben. Het
golfvirus had mij al snel te pakken en inmiddels ook Hermien. Ofschoon
het een moeilijk spel blijft, gaan wij steeds weer vol goede moed de baan
op. Wij zijn wij zeer goed opgevangen door de 36+ en de Seco groep.
Zeker de 36+ is een geweldig initiatief om nieuwe golfers een gevoel van
thuis te geven. Hiervoor zeker een groot compliment aan alle begeleiders.
Voor 2019 hopen wij op een mooi golfseizoen en vele gezellige momenten
met onze medespelers.
Tot ziens op de golfbaan, Ben en Hermien Bouten

Terugblik op het seizoen 2018
2018 was een jaar waarin diverse weerrecords
verbroken werden. Zo was het een zeer droog en
warm jaar. Toch lag onze golfbaan er steeds erg
goed bij, zeker vergeleken met omliggende banen.
Al tijdens de diverse competitiewedstrijden kregen
de gastvrouwen en –heren complimenten over de
toestand van de baan en de greens. En gedurende
het seizoen bleef de speelkwaliteit gehandhaafd
en werd waar mogelijk naar een hoger niveau
getild. Naast de werkzaamheden die horen bij het bespeelbaar houden
van de baan, zijn er ook veel inspanningen verricht. Speciale aandacht
gaat hierbij uit naar de afslagplaatsen van rood 8. Deze zijn geheel
vernieuwd en voorzien van maaskeien. Zo’n bijzondere par 3 hole, kom je
maar weinig tegen. Toen een NGF afgevaardigde op deze afslagplaatsen
stond, vertelde hij dat deze hole echt een pareltje is en ontzag inboezemt.
Ook alle holeborden worden vernieuwd. Op blauw 1 staat het eerste
al. Veel opschoonwerkzaamheden zijn uitgevoerd en ten tijde van het
verschijnen van dit artikel zijn de winterwerkzaamheden reeds in volle
gang. Wij gaan er vanuit dat komend seizoen de speelkwaliteit en het
speelplezier alleen maar zullen toenemen.Tot slot willen wij een pluim
uitdelen voor de greenkeepers en de Residentie voor de geleverde arbeid.
Jullie mogen trots zijn op jullie werk!
Namens de BaReCo, Patrick Zaat
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Een bekend gezicht op de baan, maar geen golfer.
In de drukke periode van grote droogte lukte het me
toch een kort interview met Huub te kunnen hebben.
Een aimabel man, altijd een vriendelijk woord voor
wie dan ook, maar zeker voor de golfer in de baan.
Hardwerkend met een warm hart voor zijn werk. Nu
met deze hitte ’s morgens om 5 uur aan de slag met
zijn mannen. Dan wel om 3 uur ‘s middags naar huis.
Huub is sinds 1985 – dus vanaf den beginne – werkzaam
op de baan. Aanvankelijk als greenkeeper samen met
een viertal collegae. In 1988 werd hij hoofd greenkeepers
en werkte hij met ca. 6 anderen samen om de baan
zo goed mogelijk te onderhouden. Een belangrijke
steun was het contract dat de exploitant begin dit jaar
aanging met SBA. ( oorspronkelijk: Steenberg Afgraving
Brunssum, nu gespecialiseerd in het onderhoud van
golfbanen, met ca. 16 banen in het land). Met dit
contract kwam ook een zevental werknemers mee, die
samen met de vaste greenkeepers een stevig aandeel
hadden in de verbetering van de kwaliteit van de
baan. Als golfers hebben we kunnen genieten van een
baan die er – tot de droogte intrad – prachtig bijlag.
Nu, medio augustus, verzekert Huub me dat het gras
zich binnen een aantal weken zal herstellen.

Zijn naam:
Huub Hustings
Zijn functie:
hoofd greenkeeper

Door meer mankracht kon Huub ook in de werkverdeling
meer en andere prioriteiten stellen, zoals vaker prikken,
beluchten, doorzaaien en bezanden, hetgeen een
zichtbare uitwerking heeft op de kwaliteit van de
baan. Voorlopig is het echter veel sproeien en hopen
op hemelwater (de heel natte plekken nu zijn een
gevolg van lekkages in het drainagesysteem, bv Rood
1). Zodra het gras weer uitloopt, zal er weer volop
gemaaid worden.
Een hoofdstuk apart is de toekomst van course Groen.

Wat velen van u misschien niet weten is dat het Footgolf
aardig voet aan de grond heeft gekregen. Huub vertelt
daar voluit over. In Nederland zijn er al zo’n 15 banen
met een officiële status. Er is namelijk ook al een echte
Footgolf-Federatie, met eigen officiële reglementen,
website enz., die ook eigen scorekaarten kent en
kleding voorschrijft. In Brunssum komen spelers van
niveau vanuit België en Duitsland spelen.
Ik rijd nog een rondje met Huub over de baan. Hij laat
me zien waar ze zoal mee bezig zijn en vooral waar hij
mee bezig was. Spuitwerk op de greens. Hij gaat weer
snel aan de slag op zijn machine.
Augustus 2018, Huub Rutten
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Het zal u vast niet zijn ontgaan
Het heeft gewaaid in de omgeving van ons secretariaat. En niet zo’n beetje ook…….
Zoals een noord-oost passaat de lucht op de eilanden in de Caraïben verfrist, zo raasde er een
vernieuwingswind door de ruimtes op de onderste verdieping van de golfresidentie. Waar eerst een
heleboel prikborden de standen binnen de clubcompetities aangaven en men door de verschillende
flyers en memostickers de bomen door het bos niet meer zag, is nu een prachtig verlichte Wall of
Fame ontstaan waar iedere commissie haar kampioenen kan presenteren. De oude Hall of fame
zal in de loop van komend jaar aangepast gaan worden. Hier zullen we foto’s gaan plaatsen van
gebeurtenissen en activiteiten die de moeite zijn om wat langer gepresenteerd te blijven.
Ook het secretariaat heeft een opknapbeurt ondergaan. De inrichting is aangepast, de wanden
zijn voorzien van een nieuw laagje verf, oude apparatuur is vervangen en sommige stukken
meubilair hebben hun weg gevonden naar een nieuwe bestemming. Met de komst van onze
nieuwe secretaresse was dit het ideale moment om de boel aan te passen aan de huidige tijd.
Niet alleen aan de binnenkant zijn er veranderingen gekomen. Als u vroeger uw playing-handicap
wilde weten, dan kon u in de ruimte tegenover de golfshop op een van de vele lijstjes uw handicap
proberen op te zoeken. Als u nu aan de buitenkant van het secretariaat kijkt ziet u dat daar nieuwe
grotere borden geplaatst zijn waar u met een oogopslag uw handicap af kunt lezen.
En dan natuurlijk de nieuwe layout-borden door de baan; begin dit jaar werd er tijdens een
businessdag van de residentie een gesprek gevoerd waarbij Mariet Heuts, Henry Albertz, Lars
Schmitz en Wilco Scholten de mogelijkheid bespraken om tot een vernieuwing van de borden te
komen. De wens was de vader van de gedachte. Er diende wel nog wat werk verzet te worden
om alles in goede banen te leiden. Er moesten sponsors, een grafisch ontwerper en een drukkerij
gevonden worden, Wilco Scholten zou de vervaardiging van de frames voor zijn rekening nemen en
de residentie zou zorg dragen voor het plaatsen van de borden.
Inmiddels ziet u de eerste resultaten door de baan en de vele positieve reacties die we inmiddels
gekregen hebben steunen ons in de overtuiging dat we met zijn allen goed bezig zijn. Dat willen
we graag verder uitbouwen en u zult zien dat er nog meer projecten volgen.
John Peeters, secretaris.
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Ed Crombeen: loyaal aan Golfclub Brunssummerheide!
Voor die tijd was hij al geïnteresseerd in het golfspel. Hij
volgde toen al golfwedstrijden op tv. Sportief gezien
was hij ook al actief o.a. met tennis. Maar aangezien
zijn gezichtsvermogen iets achteruitging, besloot hij
dat de golfsport beter bij hem paste.
Hij besloot in Brunssum te gaan golfen en kreeg les van
Marleen Timmers. Deze golfpro geeft nu les in Weert
en hij heeft nog steeds les van haar. Na het behalen
van het baanbewijs en het theorie-examen, volgde het
GVB-examen en de proeve van bekwaamheid. Daarna
begon het echte werk op de grote baan met handicap
36. Na heel wat jaren oefenen is deze handicap
inmiddels van 36 naar 8.2 gedaald!
Competitie spelen startte zo ongeveer in 1995. De
zogenaamde NGF-handicapcompetitie. Dit is 36 holes
matchplay competitie op handicapniveau. Deze vorm
van competitie bestaat inmiddels niet meer.

Als nieuw redactielid kreeg ik de kans om
Ed te interviewen. Het werd een boeiend
gesprek over de golfsport, de regelgeving
en de club. Wat mij vooral opgevallen is
tijdens dit gesprek, is zijn loyaliteit naar
onze golfclub... al bijna 30 jaar lang!
Loopbaan:
Zijn golfcarrière startte in 1988. Via een kennis van
moeder, die lid was in Brunssum, is Ed in aanraking
gekomen met Golfclub Brunssummerheide. Het
lidmaatschap volgde in 1990.

Regelgeving:
De interesse voor arbitreren en regelgeven komt uit
het schaakverleden. Ed was lid van een schaakclub
en volgde daar zijn eerste arbitertraining met als doel
op landelijk niveau wedstrijden te kunnen leiden. Dit
leidinggeven en willen weten wat de regels zijn, zit
er sinds die tijd in. Hij wil weten wat je in bepaalde
situaties wel en niet mag doen. Uiteindelijk heeft dit, na
het volgen van diverse cursussen, geleid tot de functie
van clubreferee. Vanuit deze functie werd hij gevraagd
om bij de Limburgse Golfkampioenschappen in Weert
referee te zijn. Daarnaast was hij ook vrijwilliger bij de
KLM-Open.
Dat regels aan verandering onderhevig zijn, moge
blijken uit het feit dat met ingang van januari 2019 het
aantal regels wordt teruggebracht van 34 naar 24. Dat

er tien regels zijn geschrapt, is volgens Ed met name
bedoeld om het spel te versnellen (op de volgende
pagina van dit jaarboek staat een artikel van Ed over
deze wijzigingen).
Commissies:
In 2003 werd hij lid van de wedstrijdcommissie. Van
2005 tot 2011 was hij voorzitter en organiseerde
hij onder andere meerdere kampioenschappen.
Naast de wedstrijdcommissie was hij ook lid
van de websitecommissie en van de Regel- en
Handicapcommissie. Deze commissie begon rond
2012 met de organisatie van een regelcursus voor
leden van de golfclub. Samen met de regel- en
handicapcommissie (BaReCo), waarvan hij op dit
moment ook nog lid is, wordt er in het begin van
het seizoen een regelavond georganiseerd voor
competitiespelers en andere geïnteresseerden.
Al met al is hij bijna 20 jaar lid van de weco en bijna
30 jaar actief binnen onze club. Over loyaliteit
gesproken..... chapeau!
Annelies Sijstermans
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Golfregels per 1 januari 2019
Per ingang van 1 januari zijn de golfregels veranderd. Er zijn verschillende
redenen waarom de R&A en USGA de regels hebben veranderd. Hieronder
enkele van deze redenen:
•
•
•
•
•
•
•

Zijn eenvoudiger te begrijpen en toepasbaar voor iedere speler
Ze zijn eerlijk, consistent en eenvoudig
Hebben dezelfde toepassing voor alle vergelijkbare situaties
Leiden tot meer snelheid van het spel
Grote diversiteit van speelsituaties
Elke golfbaan is verschillend
Regels moeten overal toepasbaar zijn

Er zijn 25 belangrijke verschillen te benoemen ten opzichte van de huidige
regels:
1.
2.
3.
4.

Zoektijd – verkort van 5 naar 3 minuten
Bal bewogen tijdens het zoeken – terugplaatsen (geen straf)
Je hoeft niet te melden dat je je bal gaat identificeren; wel bal markeren
Ingebedde bal – ontwijken zonder straf overal op de baan (behalve in 		
zand)
5. Meten van de dropzone – gebruik de langste club (maar niet je putter)
6. Droppen – kniehoogte ipv schouderhoogte
7. Droppen – de bal moet in de dropzone landen en tot stilstand 			
komen (daarbuiten opnieuw droppen)
8. Als je je bal opneemt om een belemmering te ontwijken, mag je 		
een andere bal pakken
9. Bal raakt speler of uitrusting – geen straf
10. Bal meer dan eenmaal raken (‘double hit’) – telt als 1 slag (geen straf)
11. Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden weggehaald

12. Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal niet aanraken (en je mag
niet testen)
13. Een onspeelbare bal buiten de bunker droppen – mag met 2 strafslagen
14. Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty areas) genoemd
15. Bij een rode hindernis mag je niet meer aan de ‘overkant’ droppen
16. Je mag de grond of water in de hindernissen aanraken
17. Stand innemen op de verkeerde green is niet toegestaan (volledig 		
ontwijken)
18. Bal beweegt op de green nadat deze was gemarkeerd – bal 			
terugplaatsen zonder straf
19. Bal per ongeluk bewogen op de green – terugplaatsen (geen straf)
20. Je mag alle schade herstellen op de green
21. De bal mag de vlaggenstok in de hole raken
22. Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is 		
uitgeholed
23. Je mag geen club langs je voeten leggen om ‘op te lijnen’
24. Een caddie mag niet helpen met ‘op te lijnen’
25. Speel zo vlot mogelijk – Ready Golf!
De BaReCo (Baan & Regel commissie) zal zo spoedig mogelijk in 2019 		
een regelavond organiseren om de nieuwe regels aan u uit te leggen.
Hier kunt al vast wat opzoeken:
https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/the-rules-of-golf

Namens de BaReCo
Ed Crombeen
clubreferee
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Golfschool Brunssummerheide
Introductie:
Op een zonnige maandagmorgen tref
ik Vhari en Jules ontspannen aan in ons
clubhuis. Helaas is Elliot niet aanwezig.
Maar dat is geen probleem, want men
wil zich presenteren als golfschool en
niet als individuele personen.
De golfschool heeft 3 pro’s:
Vhari Carruthers, Jules Meijers en sinds september
Elliot van der Veeke.
De 3 pro’s hebben verschillende stijlen van lesgeven,
wat een voordeel is voor de klant, maar er is ook beslist
interactie tussen de leraren. Uitgangspunt is dat voor
iedereen, op elk niveau, de best mogelijke lessen worden
gegeven. Ze zijn alle drie all round coaches.
De interesse van Jules ligt vooral bij de Duitse markt en
dan zit je bij Brunssum natuurlijk prima zo dicht bij de
Duitse grens. Verder werkt Jules ook nog 2 dagen op The
Duke in Nistelrode. Elliot werkt voor de PGA opleiding
voor professionals.
Al met al een heel sterk team en de ambitie is dan
ook om een van de beste golfscholen van Limburg te
worden. Als team geloven ze dat Brunssummerheide als
baan, en de uitgebreide oefenfaciliteiten alles heeft te
bieden voor alle golfers.
Een van de doelstellingen van de golfschool is
om het aantal jeugdspelers uit te bouwen. Een
schoolprogramma loopt al langer en ze broeden op
nieuwe initiatieven. Momenteel is er een groep van
7-14 jaar en een groep van 14 tot 18 jaar. Ze willen het

aanbod van golflessen aantrekkelijk houden voor de
jeugd. Het doel is niet alleen kampioenen af te leveren,
maar ook zeker in de breedte de jeugd opleiden.
Vr.: Welke potentie zien jullie in de competitieteams
van de club?
Antw.: Dat is afhankelijk van het bestuur van de club.
Wat willen zij? Je moet iets bieden waardoor de spelers
blijven en niet weglopen naar andere clubs. Als de basis
goed is, trek je juist andere mensen naar je toe. Is het
bestuur bv. bereid veel lessen aan te bieden, zodat je
een goed team kan smeden?
Wij zijn voorstander om samen met de technische
commissie een toekomstplan te maken zodat iedereen
die competitie wil spelen de mogelijkheid krijgt.
Maar de focus ligt niet alleen bij de competitiespelers.
Wij willen voor alle spelers iets aanbieden waarbij ze het
beste uit hun spel kunnen halen.
Het is een moeilijke golfbaan. Je hebt veel verschillende
soorten slagen nodig om deze baan goed te kunnen
spelen. Wij kunnen je dat leren.
Vr.: Wat is jullie persoonlijke tip voor spelers die tijdens
een golfronde een dip hebben en tegen zichzelf aan
het vechten zijn?
Jules: Niet terug kijken maar terug komen in het hier
en nu! Zelf probeer ik door mijn routine in mijn 1e focus
te komen.
Vhari: Altijd zorgen dat je handvaten hebt om
er uit te komen. En die handvaten verkrijg je door
lessen. Ik ben voorstander van een effectief
lesprogramma. Het moet een leuk trainingsprogramma
zijn. Bij deze club heerst een beetje de sfeer: “Heb jij
nog les?”. Je moet altijd blijven werken aan golf en dat

niet onderschatten. Vaak kiezen golfers om te stoppen
met spelen wanneer hun spel niet meer goed gaat.
Maar met de juiste begeleiding zou dit niet hoeven. Wij
willen als team die drempel verlagen en ervoor zorgen
dat je als speler weer het beste uit je spel kunt halen
Tot slot:
Jules: Ik hoop dat mensen zien dat we samen een team
zijn en samen er voor zorgen dat er iets moois uit komt.
Vhari: Ik vind het belangrijk om goed samen te werken
met de club. Wij hebben veel kennis in huis om mee te
helpen hoe de club zich kan ontwikkelen. We hebben de
mooiste baan van het zuiden, laten we er voor zorgen
dat iedereen daarvan kan genieten!
Laten we hopen dat veel van onze leden de weg naar
de golfschool weten te vinden. Het golfteam staat voor
u klaar!
Carla van Dalen
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Uw PGA Holland Golf Professionals
Het team van golfprofessionals van Golfschool Brunssummerheide is compleet. Het is een PGA
Holland erkende golfschool en heeft alle faciliteiten om zowel de beginnende als gevorderde golfer
verder te helpen. Voor uw golfles kunt u kiezen uit één van onze 3 gekwalificeerde golfprofessionals,
ongeacht of u een beginner of gevorderde golfer bent.
Vhari, Jules en Elliot staan voor u klaar. De keuze is aan u.
Golfschool Brunssummerheide staat voor kwaliteit, persoonlijke benadering, service en maatwerk!
Zo is golfen voor iedereen een plezier!

Vhari Carruthers
PGA Holland Golf Professional-A
vharicarruthers.proagenda.com

Elliot van der Veeke
PGA Holland Golf Professional-A
elliotvanderveeke.proagenda.com

Jules Meijers
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PGA Holland Golf Professional-B
julesmeijers.proagenda.com
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Vijf op een rij

Ja, beste lezers en lezeressen, deze keer vijf op een rij.
Vijf nieuwe bestuursleden, die zich aan u voorstellen.
Het was wel een verrassing tijdens de Jaarvergadering
2017 dat het bijna voltallig aftredende bestuur onder de
enthousiaste leiding van Frans van Helmond vervangen
werd door vijf nieuwe enthousiaste bestuursleden, die
zich al tijdens deze vergadering aan de aanwezigen
presenteerden.
Zij stellen zich in dit Jaarboek 2018 opnieuw aan u voor,
met foto, opdat u hen goed leert kennen en vinden als
u hen nodig hebt.

Voorzitter, Henry Albertz
Komend uit het bedrijfsleven met een rijke leidinggevende
ervaring is het voorzitterschap voor Henry de zoveelste
uitdaging die hij met veel enthousiasme oppakt.
Terugkijkend naar zijn golf carrière begon die voor Henry op
een dramatische dag in de wereld, nl “nine-eleven” in New
York. Henry had toen zijn eerste golfles op de baan Mergelhof,
alwaar hij vervolgens ook zijn GVB haalde. In 2006 kwam
Henry naar de baan in Brunssum, ging meedoen aan de Secowedstrijden en werd in 2014 gevraagd toe te treden tot de
Seco. In 2015 werd hij voorzitter van de Seco. Hij had toen ook
al aangegeven mee te willen denken op bestuurlijk niveau.
Het aanpakken van probleemsituaties is altijd een uitdaging
voor Henry geweest.
Toen Frans van Helmond (toen wnd voorzitter) hem dan ook
vroeg om alvast mee te lopen in het zittende bestuur, hoefde
Henry daar niet lang over na te denken en kwam hij in 2017
in het bestuur. Feit was wel dat het zittende bestuur te kennen had gegeven m.u.v. John Peeters
volledig af te treden. Henry en John zijn toen naarstig op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden.
Wonderwel slaagden zij erin tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 2018 een volledig
nieuw bestuur te presenteren.
Wat heeft de voorzitter zoal in zijn takenpakket?
Allereerst natuurlijk het leidinggeven aan het bestuur en de club. Ook is Henry consul van de Old
Grand Dad (OGD) Stichting waar hij het afgelopen jaar al een twintigtal nieuwe leden voor wist te
winnen. Daarnaast gaat ook het Jeugdbeleid hem ter harte en de Afterwork wedstrijden die hij
opzette. Samen met de overige bestuursleden zijn er nog belangrijke speerpunten: de communicatie
met en zichtbaarheid voor de leden, de ledenwerving en de baanborden met sponsoren. Daartoe
zijn diverse ideeën in ontwikkeling en in uitvoering.
Het enthousiasme waarmee Henry mij te woord stond, geeft hoopvolle verwachtingen voor de
toekomst.
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Secretaris, John Peeters
Na een arbeidzaam leven bij de marine met ook veel ervaringen
in het buitenland werd John in 2004 lid in Brunssum. Zijn
vader troonde hem al in een vroeg stadium mee naar de
golfbaan en John had dan ook al gauw de smaak te pakken.
De betrokkenheid met de club heeft John, denk ik, ook van
zijn vader overgenomen. Deze laatste was enthousiast golfer,
maar ook lid van de examencommissie en heeft heel wat
nieuwe leden op Rood de praktijkexamens afgenomen. Ook
de echtenote van John, Annet, is een enthousiast speelster
en zelfs strokeplaykampioene 50+ en matchplaykampioene.
In 2007 kwam John in de Regel- en Handicapcommissie en
in 2015 trad hij toe tot het bestuur, waarin hij in 2018, na de
bijna volledige bestuurswisseling, secretaris werd.
John is druk bezig met de sponsorbordjes in de baan en
met de ledenwerfactie via het aanbod van groepslessen,
gekoppeld aan diverse aantrekkelijke aanbiedingen voor het
lidmaatschap en het spelen.
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Penningmeester, Norbert Latz
Norbert nam tijdens de
laatste Jaarvergadering het
penningmeesterschap op zich
en completeerde daarmee
het
nieuwe
vijfkoppige
bestuur. De golfcarrière van
Norbert begon in 2015, nadat
hij gedurende 37 jaar als
belastingadviseur, vooral in
het bedrijfsleven, in Duitsland
had gewerkt.
Hij
pakte
het
golfen
voortvarend en enthousiast
aan en heeft nu al een
handicap van 19.2. Hij werd in
feite door de voorzitter naar
Brunssum gehaald, waar zij
samen veel speelden. Nu doet hij aan diverse clubwedstrijden
mee, tot en met de Old Grand Dad, want opa is hij inmiddels ook
al.
Bestuurlijke ervaring heeft Norbert bij een grote handbalclub over
de grens.
Norbert noemt zichzelf “een mensenmens” : vertoeft graag onder
de mensen en voelt zich “slechts” onderdeel van de gemeenschap.
Ik waag het te zeggen “een waardevol, vriendelijk en goedlachs
medelid van de club en het bestuur”.
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Vijf op een rij
Bestuurslid, Lars Schmitz
Een bevlogen, jong bedrijfsman, bestuurslid en
golfer. In dit geval niet “ Zo vader zo zoon”, maar
nu “Zo zoon zo vader”. Zoon Dimitri was al heel
vroeg – inmiddels 6 jaar – enthousiast aan het
golfen. Vader Lars ging toen vaak mee naar de
trainingen en later de wedstrijden van zijn zoon.
Lars kreeg de smaak te pakken en haalde in 2012
in Keulen zijn GVB. Nu speelt hij veel en sinds
2016 in het 2de Herenteam ook competitie. Ook
nu geldt:” Het bloed kruipt….”, want ook Lars zijn
tweede zoon - Raphael – 3 jaar oud gaat met een
kindersetje met Pa naar de par3 om een rondje te
lopen. Wonderlijk!!
Lars is een druk bezet man met een eigen
bedrijf – Etesian IT Consulting - in de ICT sector,
o.a. programmamanager bij de ABN AMRO in
Amsterdam en Technisch Directeur bij SportAny.
Lars kwam in 2018 in het bestuur met in zijn portefeuille: P.R. – Communicatie –
Marketing. De resultaten hiervan worden al zichtbaar door de nieuwe holeborden in
de baan en de “Wall of Fame” in de hal, die hij met het bestuur al gerealiseerd heeft.

Bestuurslid, Gaby Dresen
Wie binnen onze club kent Gaby eigenlijk niet?
Als een van de langst actieve leden behoeft zij
nauwelijks enige introductie. Hierbij toch haar ‘vijf
op een rij’:
1. Elke dinsdag DACO
Als bezield golfster werd Gaby in 1996 lid van GCB
en maakten wij kennis met haar en haar golfende
gezin. In 1999 betrad Gaby de Damescommissie
(DACO), waarvoor zij zich zes jaar lang elke
dinsdag inzette. Eerst als commissielid en later
als voorzitter organiseerde zij uiteenlopende
evenementen: van een vriendinnendag tot
sponsortoernooien.
2. WECO & RECO voorzitter
Stilzitten zit niet in Gaby’s aard. Na haar DACOavontuur bleef het kriebelen en nam zij het
Wedstrijdcommissie (WECO) voorzitterstokje van Ed Crombeen over. Even later, in
2014, verruilde zij de WECO voor de Regel- en Handicapcommissie (RECO). In haar
begindagen was zij binnen de RECO verantwoordelijk voor de handicapregistratie,
maar later nam ze ook hier de voorzittersrol op zich, ondersteund door deskundige
commissieleden.
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Nieuwe secretaresse GCB
Graag wil ik me aan u voorstellen.

3. Bevlogen bestuurslid
Tijdens de volledige bestuurswisseling in 2017 liet het bestuur het oog opnieuw op Gaby vallen.
Met algemene stemmen werd zij verkozen tot bestuurslid, samen met de andere bestuursleden
in de laatste ALV. Als bestuurslid draagt zij zorg voor alle wedstrijd-organiserende commissies, de
competitie en de jeugd.

Mijn
naam
is
Manon
Grasmeijer-Reijntjens. Ik ben
in Brunssum geboren en
woon hier nog steeds en wel
op steenworpafstand van de
golfbaan. Al heel wat jaartjes
gelukkig getrouwd met Ben
en samen hebben we een
zoon van 22 jaar.

4. Gaby’s missie: het GCB-gevoel behouden én vergroten
Het streven om zo dicht mogelijk bij de leden te staan, draagt Gaby ook in haar nieuwe functie uit.
Ze is een bevlogen clublid en zal zich, ook op bestuursniveau, 110% inzetten om het GCB-gevoel te
behouden, vergroten en verspreiden. Net zoals zij de afgelopen twintig jaar gedaan heeft.
5. Op het verlanglijstje van Gaby
• Grote wedstrijden terug naar GCB halen;
• Meer jeugdleden naar de top begeleiden.
September 2018 Huub Rutten

In 2010 heb ik mijn golfvaardigheidsbewijs behaald.
Hiervoor heb ik met mijn
vader op de golfbaan in
Brunssum op de drivingrange,
de puttinggreens en in de bunkers geoefend.
Kortom: ik leef met u mee!
De afgelopen 15 jaar heb ik in de golfwereld gewerkt. Meer
dan 13 jaar onder andere de ledenadministratie in Voerendaal
Hoenshuis verzorgd en vanaf 2016 heb ik u bij de Golfresidentie
Brunssummerheide in de golfshop en aan de receptie mogen
begroeten. Vanaf 1 september 2018 mag ik voor de prachtige
vereniging GCB werken. Ik verheug me erop om nu voor de leden
het aanspreekpunt te kunnen zijn en alle vragen en wensen zo
goed mogelijk te kunnen behandelen.
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De VCP en haar werkzaamheden
Sinds enkele maanden functioneert
binnen onze vereniging een
Vertrouwens-Contact-Persoon.
In de afgelopen jaren zijn er heel wat incidenten binnen
de sport, het vrijwilligerswerk en de kinderopvang in
het nieuws geweest. Daaruit blijkt dat zowel Seksuele
Intimidatie (SI) als grensoverschrijdend gedrag een
maatschappelijk probleem is. Zaak van besturen
is dan ook om, samen met een VCP, een preventief
beleid op te zetten en voor iedereen een sociaal veilige
sportomgeving te scheppen.
Allereerst is de VCP het eerste aanspreekpunt voor
iedereen die te maken krijgt met seksuele intimidatie
en grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie.
Gesprekken met de VCP zijn altijd anoniem. Ook het
verslag van het gesprek en de vervolgacties zijn alleen
voorzien van een bij de VCP bekende codering en
zonder namen van de betrokken personen.
Daarnaast is de VCP is begonnen met het opzetten van
een risico-analyse, waarbij onderzoek is gedaan naar
de volgende onderwerpen:
- Welke groepen zijn binnen onze vereniging 		
kwetsbaar?
- Welke gelegenheden vormen een risico?
- Welke locaties vormen een risico?
De resultaten van een dergelijke inventarisatie worden
geanalyseerd, er zullen prioriteiten worden gesteld die
in concrete doelen worden uitgewerkt. Deze doelen
worden ter bespreking aangeboden aan het bestuur.
Beslist het bestuur positief over deze doelen, dan

zullen deze naar de leden worden gecommuniceerd.
U vindt de te formuleren doelen na het genomen
bestuursbesluit terug in de VCP ordner in het kantoor
van de administratie. Uiteraard is professionalisering
voor elke VCP een belangrijk item om op de hoogte te
blijven van nieuwe ontwikkelingen omtrent preventie
van SI, net zoals de communicatie naar en het
overleg met vertrouwenspersonen van de NGF. De
winterperiode 2018-2019 zal hier voor gebruikt worden.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande of
onverhoopt te maken hebben gehad met S.I.
of grensoverschrijdend gedrag in de vorm van
discriminatie, neemt u dan contact op met:
Agnes Trags, mobiel: 06-23553354
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Project Binden & Verbinden
In het derde kwartaal van 2017 is het project Binden & Verbinden in het leven geroepen om de
samenwerking tussen de golfschool, de residentie en de golfclub enkele handvatten te geven om
openstaande doelstellingen te realiseren. Door een aantal werkgroepen te creëren waarin mensen
uit alle categorieën vertegenwoordigd waren, hoopten we een aantal taken op ons bordje te
krijgen die binnen redelijke termijn gerealiseerd konden worden.
In eerste instantie ging het crescendo met de realisering van de werkgroepen, er werd een meeting
georganiseerd waarbij de leden van de werkgroepen met elkaar om de tafel gingen zitten en er
ideeën en voorstellen uitgewisseld werden met de stuurgroep.
In de aanloop naar 2017 en de eerste maanden van 2018 constateerden we echter dat de
samenstelling van een aantal werkgroepen om verschillende doch verklaarbare redenen uit elkaar
viel; Destination Golf was niet langer een van de pijlers, het bestuur wijzigde op verschillende
posities en onze toenmalige secretaresse gaf aan dat ze, na een 10-jarig functioneren het tijd
vond om met haar functie te stoppen.
Inmiddels waren er door de groepen wel al een behoorlijk aantal punten ter verwezenlijking
aangeboden waar de stuurgroep en de residentie mee uit de voeten konden, hieronder vindt u een
opsomming en de inmiddels ondernomen acties.
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1. Het is standaard werkwijze geworden om bij het afrekenen
van de genoten consumpties te verifiëren dat deze ook
van de Spoonpas verwijderd zijn, tevens wordt gevraagd of
de klant een bonnetje wilt hebben. ( waar de betalingswijze
op vermeld staat)
2. Bij grotere golfevenementen worden aan de hand van de
startlijst turfbriefjes gerealiseerd.
3. Er zijn inmiddels extra parasols op het terras aanwezig.
4. Openingstijden van de golfshop staan op de website van
de residentie.
5. Bezetting van de receptie wordt geïntensiveerd.
6. Toiletten drivingrange worden in 2019 verbeterd.
7. Er komt een ruimere mogelijkheid om met tokens in plaats
van met munten te betalen bij de ballenmachine.
8. Er zijn verbeterde handicaptabellen aangebracht op de
buitenmuur van het secretariaat.
9. De hall of fame tegenover de golfshop is gerealiseerd.
10. Het secretariaat heeft een opfrisbeurt gehad en 		
gedateerde apparatuur is vernieuwd.
11. Er komen op elke afslagplaat nieuwe hole-informatie 		
borden. De eerste borden zijn reeds geplaatst.
12. Bewegwijzering zal in 2019 aangepast worden.
13. Maaibeleid en sproeibeleid zijn verbeterd.
14. Er komen winter-afslagplaatsen waardoor de reguliere 		
afslagplaatsen ontzien worden.
15. Buggypaden blauw 1, overgangspad van blauw 6 naar 		
blauw 7 en het pad bij geel 5 zijn vernieuwd.
16. Afslagplaatsen Rood 8 zijn vernieuwd.
17. Waterhindernis tussen blauw 3 en blauw 4 is ontdaan van
begroeiing.
Het feit dat de werkgroepen niet meer in de oude samenstelling
of zelfs helemaal niet meer bestonden heeft dus in de praktijk
geen nadelig effect gehad. Dat we in onderling overleg eigenlijk
alles konden realiseren waar we onze zinnen op gezet hadden
heeft ons doen besluiten op die voet verder te gaan en het project
Binden & Verbinden niet langer voort te zetten. De komende tijd
staan er nog wel een paar projectjes op stapel en we hopen
natuurlijk dat u als lid ons op de hoogte houdt van situaties die
verbeterd kunnen worden, dan gaan wij daarmee aan de slag.
John Peeters, secretaris.
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Succesvolle eerste singlegolfwedstrijd
Deze wedstrijd is eigenlijk tot stand gekomen, omdat
er jaarlijks een echtparen/echte paren wedstrijd
plaatsvindt waarbij het niet de bedoeling is om samen
met een eigen gekozen golfpartner in te schrijven.
Hierdoor kwam een groepje, dat buiten de boot viel, op
het idee om een apart wedstrijdje voor alleenstaande
golfers en voor golfers van wie de partner niet golft
te organiseren als ludieke tegenhanger van deze
echtparen/echte paren wedstrijd.
Tijdens de algemene ledenvergadering werd het
singlewedstrijd-idee gelanceerd en al snel werd er
een comité, bestaande uit 3 personen t.w. Mary
Engelbertink, Marianne Bidlot en Lilian van Wersch
geformeerd. Het zou een hele klus worden om dit
met een lege kas tot stand te laten komen, maar
met een flinke dosis positiviteit en enthousiasme
kom je een heel eind en werd de wedstrijd met veel
verve tot in de puntjes uitgewerkt. Uitgangspunt was
wel dat er geannuleerd zou worden bij minder dan
25 aanmeldingen. Gelukkig werd dit aantal alras
overschreden zodat de eerste singlewedstrijd van start
kon gaan.

De prachtige afgelopen zomer met daarin de
allereerste singlewedstrijd binnen onze club, ligt alweer
een tijdje geleden achter ons en terwijl de temperatuur
buiten nog dik in de 2 cijfers zit en we nog minder dan
2 maanden verwijderd zijn van het nieuwe jaar, moet
er toch een stukje van deze bijzondere wedstrijd voor
in het jaarboek 2018 van onze club op papier komen.

De kosten voor deelname mochten niet al te hoog zijn
terwijl het comité de deelnemers tegelijkertijd een leuke
wedstrijd met een gezellige nazit en met meerdere
prijzen wilde bieden. De sympathieke chefkok gaf
graag zijn medewerking en er werd gekozen voor een
overheerlijk gerechtje met ossenhaas, groenten, sla
en frietjes. De prijzen voor de eerste en tweede plaats
werden gesponsord door een gulle geefster terwijl de
overige prijzen door de commissieleden zelf werden
bekostigd.
Deze allereerste singlegolfwedstrijd in de vorm van

Texas Scramble deed bij onze club zijn intrede op
zaterdag 28 juli. Het weer was, net zoals trouwens
bijna alle dagen van de afgelopen zomer, subliem. De
stemming zat er meteen al goed in want de spelers
werden bij de wedstrijdtafel verwelkomd met een
zakje met frisdrank en versnaperingen voor onderweg.
Er waren buiten de prijzen voor de eerste en tweede
plaats dames/heren ook nog eens extra prijzen te
winnen voor de longest, neary en next to the bottle.
De winnaars,
1. Leo Thoren en Marianne Bidlot
2. Hans Swinkels en Lilian van Wersch
werden tijdens het eten bekend gemaakt met
aansluitend de prijsuitreiking. Na het eten werd er door
de meesten nog een glaasje extra genuttigd. De opzet
was geslaagd, gezelligheid ten top!
Al met al kunnen we terug kijken op een zeer
gelukte eerste singlewedstrijd. Iedere deelnemer was
dolenthousiast en het comité mocht veel complimenten
met trots in ontvangst nemen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat er door de golfers en door het comité
zelf nu al met veel plezier uitgekeken wordt om komend
jaar deze wedstrijd weer een vervolg te geven.
Namens het comité,
Lilian van Wersch
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Old Grand-Dad
De Old Grand-Dad club verenigt
enthousiaste, golfende grootvaders, die
elkaar in ‘grootvader’ verband, gezellige
golfdagen bezorgen en financiële
steun verlenen aan instellingen, die
gehandicapte kinderen meer aan
sport, spel en beweging laten doen.
Iedere grootvader, lid van een door de
Nederlandse Golf Federatie en door het
OGD-Bestuur erkende golfclub, kan lid
worden van de OGD. Op alle bij de OGD
aangesloten golfclubs in heel Nederland
worden op club-, regio- en nationaal
niveau onderlinge wedstrijden gespeeld.
Het motto van de Old Grand-Dad Golfclub Nederland is
grootvaders op de golfbaan een prettige dag te laten
beleven en iets ‘doen’ voor de gehandicapte jeugdige
medemens.
Met de jaarvergadering, waarbij 110 clubconsuls
aanwezig waren, werd op maandag 9 april het
startsein gegeven voor het golfseizoen 2018 van de
OGD. Aansluitend werd een rondje golf gespeeld op
‘Toxandria’, dat hiervoor hun baan beschikbaar had
gesteld. Onze eerste thuiswedstrijd werd gespeeld op
maandag 23 april. Voor deze wedstrijd, die tevens gold
als kwalificatiewedstrijd voor de regio-finale, hadden
zich 21 Grand Dads ingeschreven.
GCB mocht dit jaar 4 Grand Dads afvaardigen naar de
regio-finale, die dit jaar gespeeld werd op de prachtige

bosbaan van Haviksoord in Leende. Rolf Keller, Jo
Seegers, Ron Suurland en Jo Grzelska wisten zich te
plaatsen voor deze competitieve uitdaging. Door
persoonlijke omstandigheden kon een aantal van hen
helaas niet mee naar de regio-finale. Gelukkig werden
met Lammert Bovendorp, Vic Willems en Oscar Becx
gemotiveerde vervangers gevonden, waardoor we op
17 juli voltallig naar Haviksoord konden afreizen.
De greenkeepers hadden speciaal voor deze dag
‘s ochtends met handmaaiers de greens gemaaid
en gerold, met als resultaat maar liefst 9 op de
stimpmeter. Dat kan veel drieputts opleveren. Klokslag
11:00 uur gingen 88 Grand Dads onder een stralende
zon de strijd aan voor een plekje in de landelijke finale,
die op 6 augustus gespeeld werd op Anderstein in
Maarsbergen. Voor GCB wist Lammert Bovendorp zich
met 39 Stableford punten te plaatsen. Ondanks een
ultieme inspanning wist een op en top gemotiveerde
Lammert de landelijke finale helaas niet in zijn voordeel
te beslissen. Desondanks toch een prestatie waar we
met zijn allen bijzonder trots op mogen zijn.
Het is inmiddels een goed gebruik, dat onze Grand

Dads aan het eind van het seizoen nog een wedstrijd
spelen. Dit jaar kreeg deze wedstrijd een extra dimensie
vanwege het meespelen van enkele Grand Dads
van Het Rijk van Margraten. Na afloop van de regio
finale hadden de consuls van Brunssum en Margraten
nl. het plan geopperd om, in het kader van de OGD
wedstrijden, 1 keer per jaar samen iets te organiseren.
Dit gedachtegoed hebben zij vervolgens binnen de
respectievelijke besturen gedeeld, alwaar het met
groot enthousiasme werd ontvangen. Nadat Frits
Bär (consul Margraten) en ondergetekende groen
licht hadden gekregen ons plan om te zetten, zijn
we voortvarend aan de slag gegaan. Uit peilingen
onder onze Grand Dads kwam naar voren dat ook zij
dit helemaal zagen zitten. Afgesproken werd, dat de
Grand Dads van Margraten dit jaar naar Brunssum
zouden komen. Volgend jaar gaan de Brunssumse
Grand Dads op bezoek in Margraten.
Op maandag 1 oktober werd het, ondanks
tegenvallende weersomstandigheden, weer een
aangename en sportieve golfmiddag. De dag werd
afgesloten met een prijsuitreiking, een voortreffelijk
diner, wedstrijdanalyses en gesprekken zoals alleen
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Grand Dads die kunnen voeren. Kortom, ouderwets gezellig!
De winnaars van onze laatste wedstrijd van 2018 waren: 1. Jo Grzelska, 2. Nico Klaver, 3. Hans Pauw
(Rijk van Margraten). Beste Grand Dad van Brunssum over 2 wedstrijden en daarmee winnaar van de
OGD Trophy 2018 was Jo Grzelska met een score van 69 Stableford punten over twee wedstrijden.
Zoals gezegd draait het bij de OGD, naast gezellige wedstrijden, in de eerste plaats om het goede
doel. De donaties komen volledig ten goede aan gehandicapte kinderen, om hen in staat te stellen
meer aan sport, spel en beweging te kunnen laten doen. De afgelopen jaren hebben de Grand
Dads van GCB het respectabele bedrag van 13.380 bij elkaar weten te brengen. Hiermee konden
middelen aan kinderdagverblijven beschikbaar gesteld worden, die dit niet op eigen kracht hadden
kunnen doen.
Naast het ‘gewone’ lidmaatschap van 20,- per jaar, kunnen grootvaders er voor kiezen om ‘Vriend
voor het Leven’ te worden, door eenmalig 500,- te doneren. Dit bedrag wordt gestort in een
reservefonds, waaruit elk jaar een bedrag van 50,- wordt toegevoegd aan de ‘gewone’ donaties.
Old Grand-Dad heeft overigens een ANBI status, hetgeen onder andere betekent dat giften aan
OGD afgetrokken mogen worden van de belasting. De afgelopen jaren is door verschillende media
aandacht geschonken aan het werk van OGD.
Grootvaders die door dit verhaal enthousiast zijn geworden en zich willen aansluiten bij de Grand
Dads van GCB kunnen zich wenden tot de clubconsul of het clubsecretariaat.
Henry Albertz
Clubconsul OGD
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Golfende bridgers / Bridgende chippers
Dat zijn 9 jonge mannen, gemiddelde
leeftijd 78 jaar, die iedere maandagmiddag golfen en ‘s avonds bridgen. Ca.
8 jaar geleden begon onze leermeester
Willem Drent ons bridge les te geven.
Twee jaar kreeg het gros van de chippers
les. Om ons bij de les te houden, lag er
een natte krant als dreigement binnen
reikwijdte. Het peil van het bridgen stijgt
geleidelijk. We leren er iedere maandag
weer wat bij. Gezien bovengenoemde
leeftijd wordt er ook snel weer iets
vergeten.
Nadat we 2 jaar geleden Jan Keulen hadden begraven,
moesten we dit jaar afscheid nemen van Wim Adriaens.
Elders in dit nummer wordt hier aandacht aan besteed.
Ieder jaar in augustus gaan de chippers 4 dagen op
golftrip. Dit jaar stond St. Wendel in Saarland op het
programma. Van het goede hotel en uitdagende
golfbaan hebben we, mede dankzij prachtig weer, 2
dagen genoten. Dag 3 brachten we een bezoek aan
Saarbrücken. Bij toeval vroegen we de weg aan een
passant. Dit was een gouden moment .Deze meneer
heeft ons 2 uur lang de prachtigste plekken van de
stad laten zien. Gezien zijn stadskennis hadden we
geen betere gids kunnen vinden. Om dit onvergetelijk
“stadmoment” in herinnering te houden, hebben we
hier een foto van gemaakt. Zoals te zien, staan wij er
niet met negenen op, omdat dit jaar enkele Chippers
zich hebben moeten afmelden voor de jaarlijkse trip
(“leeftijdsmankementen”).

De vierde dag zijn
we terug gereden.
Zoals
gebruikelijk
golfen we dan op
een golfbaan dichtbij
huis. Deze keer waren
we in Margraten.
Wederom
hebben
we met prachtig
weer daar gegolfd
en gedineerd. De Jan
Keulen trofee werd
met een prachtige
score gewonnen door
Frans van Helmond.
Op 10 december
wordt
de
beker
uitgereikt aan die
chipper die over het jaar geteld de beste 10 scores
heeft.
Ik heb U reeds meegedeeld dat de gemiddelde leeftijd
omstreeks 78 jaar is. Bekend is dat rond deze leeftijd
,niet alleen met bridgen wel eens iets vergeten wordt,
maar het kan altijd erger. Op een maandagmiddag
was ik zoals gewoonlijk aan het golfen. Nadat ik
op blauw 9 uitgeholed had liep ik naar mijn trolley.
Echter……… die stond er niet meer. Mijn medespeler en
ik keken elkaar aan hoe is dat mogelijk???? Mogelijk
heb ik de draaiknop van de elektrische aandrijving niet
helemaal op nul gedraaid. Dus staken we de tee van
geel 1 over en zochten langs de bosrand.
Omdat we daar ondanks serieus zoeken geen buggy
vonden, bleef als enige mogelijkheid over dat hij de
vijver ingereden was. Na een bod van 50 euro was er al
een vrijwilliger die de knoopjes van zijn polo begon los

te maken.
Toch nog maar eens
verder
langs
de
bosrand lopen. In de
verte zag ik marshall
Lei
aan
komen
lopen, terwijl hij een
trolley voortduwde.
Jawel hoor daar was
mijn trolley!! Hij was
achter de green van
blauw 9, parallel aan
geel 1 verder gelopen
tot hij ca 100 meter
verder in de bosjes
tot stilstand was
gekomen.
Een balletje zoeken en niet vinden is tot daar aan toe,
maar een hele trolley niet vinden……….
Moraal van dit verhaal: zet altijd en overal het knopje
dat je aangezet hebt ook weer uit.
Axel Jehne
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GCB Rydercup
Zaterdag 22 en zondag 23 september
2018 was het weekeind van de GCB
Rydercup. Team “Nederland” speelde
tegen team “Europe” in foursome,
fourballs en single matchplaywedstrijden.

Team Nederland:
Bertien Wolvekamp, Annelies Lutjens, Riet Kuper en
Mary Engelbertink. Richard Cuvelier, Patrick Zaat, Tom
Goossen, Rijk Koster, Lars Schmitz, Hans Lutjens, Aloys
Janssen en Jaques Bloemen. Captain Ed Crombeen.
Met dank aan de hoofdsponsor Arbo-Gezondheidscentrum, een landelijk opererende arbodienst, kon de
wedstrijd van start gaan. Natuurlijk werden de teams
gekleed met teampolo’s: Nederland in het oranje en
Europa in het blauw.

Team Europe:
Babette Warda, Claudia Hüttig, Uta Driessen ( alle
DE) en Monica Vaessen (IRE). Fank Lemmens, Andreas
Capellmann, Konnie Falkenstein, Michael Hüttig,
Jürgen Gosch, Bernd Gruschka (alle DE), José Lopez
(ESP) en Sotiris Tsirigotis (GR). Captain Gaby Dresen
(DE).
De zege van de GCB Rydercup ging met 18-6 naar
team Europe. Dit evenement wordt elke 2 jaar, een
week voor de officiële Rydercup georganiseerd. De
leden van GCB worden tijdens een periode van een
jaar in de gelegenheid gesteld zich voor de Rydercup
te kwalificeren en wel door deel te nemen aan de
verschillende wedstrijden die door de weco worden
georganiseerd.

Elke ochtend werden de spelers met koffie/
thee ontvangen, tijdens de rondes werden
bananen en water uitgereikt. Zondag na de wedstrijd,
mochten de teams aan een heerlijk buffet deelnemen.
Verdere dank gaat uit naar de weco (twee dagen
lang de wedstrijden georganiseerd), de horeca
(verzorging was perfect), de greenkeepers (ondanks de
regen was de baan in top conditie), de familie Heuts
( iedereen voelde zich gewoon thuis) en de leden die
zondag op baan rood een negen holes wedstrijd zijn
gelopen en daarna nog de Rydercupteams hebben
aangemoedigd.
Helaas waren de weergoden ons tijdens het Rydercupweekeind helemaal niet goed gezind. Twee dagen
regen, storm en kou. “Chapeau” aan alle deelnemers
die ondanks de slechte omstandigheden met veel
enthousiasme, sportgeest en enorme inzet alle partijen
gespeeld hebben.
Iedere captain heeft goed over zijn opstelling
nagedacht en hoopte een goede draai gevonden te
hebben om het de tegenstander zo moeilijk mogelijk
te maken. De opstellingen werden altijd pas voor
de desbetreffende rondes bekend gemaakt. Team
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Europa had op zaterdagochtend tijdens de foursomes al een super goede flow en ging met een
5-1 voorsprong de lunchpauze in. De fourballs op zaterdag middag werd met een iets andere
opstelling gespeeld, maar Europa bleef uitstekend spelen en wonnen ook deze partijen met 5-1.
Nederland heeft alles geprobeerd om op zondag tijdens de single wedstrijden het tij te keren, maar
de achterstand was al te groot en zo won Europa uiteindelijk met 18-6.
Captain Gaby Dresen:
“Ik wil heel graag team Nederland met captain Ed Crombeen bedanken voor een sportief en
gezellig weekeind. Er werden hele goede en spannende partijen gespeeld.
Danke an mein Team Europa, ich bin sehr stolz auf euch. Beim 6e GCB Rydercup hat endlich unser
Team den Cup gewonnen.“
Captain Ed Crombeen: „Ik ben trots op de geleverde prestatie van mijn team ook al moesten wij
deze keer voor team Europa buigen. Zij hebben verdiend gewonnen en waren over de hele linie
veel beter.”
Over twee jaren wordt de 7de GCB Rydercup gespeeld. Houd de website in de gaten voor de
kwalificatie criteria. Misschien speelt u de volgende keer dan mee.
Gaby Dresen
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Jaarboek 2018 JECO
LJT-we

Competitieverloop

dstrijde

Dit jaar nam Golfclub Brunssummerheide met 2
teams deel aan de NGF competitie. Evenals vorig
jaar speelde het eerste jeugdteam in de hoofdklasse
18-holes competitie. Het tweede jeugdteam maakte
zijn debuut in de PAR-3 competitie en sloot de
wedstrijdreeks af met een prima 2e plaats. Het eerste
team wist alle teams achter zich te laten waardoor
in het finaleweekend weer om het Nederlands
Kampioenschap moest worden gestreden. Na een nipt
gewonnen halve finale volgde een stabiel uitgespeelde
finale en was consolidatie van het Nederlands
Kampioenschap in de 18-holes competitie een feit.
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Jeugd 1 wint Sportprijs Brunssum 2018
Vrijdag 23 november vond in de Brikke Oave in
Brunssum het Brunssums Sportgala plaats. Ons
eerste jeugdteam was genomineerd door het
bestuur. Met een lovend juryrapport wist het team
bestaande uit Esmee en Etienne Bellemakers,
Bas Bloemen, Niklas Hüttig, Tharanga Rammin
en Ruben Schreurs de titel “Sportprijs Brunssum
2018” in de wacht te slepen. Enkele citaten uit
het juryrapport: “een prestatie die de reputatie
van Brunssum op dit specifieke sportgebied
definitief heeft bevestigd”, “de sportprestatie die
we vanavond eren, steekt namelijk met kop en
schouders boven de concurrentie van vorig jaar uit”
Proficiat met deze titel!!
Tino Bellemakers
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Dames
Voor het eerst NGF competitie
Dames 3 senioren 2018

Dames 1 senioren, competitie 2018.

Eindelijk werd het mogelijk om 2 dames-seniorenteams
in te schrijven voor de competitie. Het 1ste team werd
meteen in de 3e klasse geplaatst en dat bleek een
goede beslissing. Jammer genoeg werd het geen
kampioenschap maar wat waren we er dichtbij. De
eerste wedstrijd tegen de Eindhovensche was cruciaal
en spannend. Bijna alle flights gingen tot de 18e hole
maar de einduitslag was 10-8 in het voordeel van de
tegenstander. Alle overige wedstrijden werden met
grote cijfers gewonnen dus een hele mooie 2e plaats
was het resultaat. Het team bestond uit de volgende
speelsters: Monica Vaessen, Leny Salemink, Gaby
Dresen, Eline Kleibeuker, Annelies Lutjens, Luzie Bischoff
en Riet Kuper (captain).
op de foto ontbreekt Gaby Dresen…

Riet Kuper

Wij zijn DAMES 3 en we spelen in de 4e klasse. Het team
is samengesteld door de TECO Brunssummerheide.
De spelers in ons team zijn:
Marita Pelzer, Helene Esser, Ans Harmelink, Marie Jose
Moers, Thea Bolsius, Lilian van Wersch, Marie Josè
Heunen en Mary Engelbertink. Vanaf januari zijn we
elke dinsdag gaan trainen, om zo goed en sportief
mogelijk in april voor de dag te komen. De verrassing
is groot als je weet welke clubs in onze competitiepool
zijn geplaatst die door de N.G.F. uitgekozen zijn. Wij
als team mogen golfen op de mooie banen van De
Gulbergen, De Zuidlimburgse Golf en Countryclub, De
Golfhorst en De Peelse.
De 1e wedstrijd was op de golfbaan van Gulbergen. De
baan was niet qualifying en het weer was bar en boos.
We zijn drijfnat, koud en slechtscorend binnengekomen.
Na goed gegeten te hebben zijn we moe teruggekeerd
naar huis. Het was een bijzondere ervaring.

De 2e wedstrijd was op de Zuidlimburgse Golf- en
Countryclub. Het resultaat was niet veel beter dan in
Gulbergen. Het weer was prima en ook hier hebben we
subliem gegeten en slecht gescoord.
De 3e wedstrijd was bij ons op de Golfclub
Brunssummerheide daar hebben we onze gasten
ontvangen met tropische temperaturen van plm. 30
graden op een prachtige baan die heel goed verzorgd
was. De gasten vonden onze baan moeilijk, maar veel
beter onderhouden dan vorige jaren. Complementen
aan de heer Heuts, de greenkeepers en het bestuur
van Golfclub Brunssummerheide. Het was een lange
dag zonder in actie te komen, maar een verrukkelijke
dag om te zien hoe het golfen wordt beleefd onder
de competitiedames. De club die de gasten ontvangt,
trakteert op een heerlijke lunch die heel rijkelijk en
goed verzorgd was door de keuken van onze Brasserie.
Het was laat voordat iedereen binnen kwam, het was
wachten op twee dames die vijf uur gelopen hebben
om winnaar te worden van de Matchplay. Toen konden
we pas aan tafel om te genieten van het heerlijke
diner. Daarna volgde de prijsuitreiking. Er werden
over en weer lovende woorden gesproken over een
onvergetelijke dag op Brunssummerheide.
De 4e wedstrijd werd gespeeld op Golfclub De
Golfhorst. Het weer was koud, nat en winderig. Ook
hier waren de scores ondermaats. Jammer maar we
stonden nog op de derde plaats. Dus de volgende
wedstrijd moesten we heel goed ons best doen om niet
laatste te worden. We hebben genoten van een mooie
baan en in de Brasserie van een lekkere lunch en een
heerlijke dagschotel, daarna weer richting het zuiden.
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Jaarverslag Men’s Own 2018
De 5e en laatste wedstrijd van 2018 was op De Peelse. We waren vroeg uit de veren en vandaag
moesten we het maken, we moesten en zouden vandaag winnen. Toen we de parkeerplaats
opreden zagen we een heel mooi fantastisch clubhuis met een rieten dak. Het was die dag heel
mooi weer en we speelden tegen de Zuidlimburgse. Deze moesten we winnen vandaag, maar
helaas ook deze wedstrijd ging aan onze neus voorbij. De Zuidlimburgse wonnen en Brunssum
eindigde als laatste in de pool. De organisatie van de Peelse hadden na afloop een verrassing voor
alle dames senioren. Een geweldig buffet met het limburgse goud (asperges), vlees en vis. Dit was
grandioos en strelend voor de tong. Tijdens het buffet werden de prijzen uitgereikt en de dames
van Gulbergen zijn gepromoveerd naar de 3e klasse. Er werden mooie woorden gesproken en
felicitaties uitgedeeld. Wij als team hebben genoten van alle mooie banen en lekkernijen. Het was
heel gezellig en leuk met alle dames senioren klasse 4.
Bedankt tot volgend jaar,
Mary Engelbertink

De leden van de Men’s Own commissie:
Mens Own Commissie
Naam

Functie

M. C. H. Regterschot

Voorzitter

O.J. Janssen

Secretaris

M. W. A. Schormans

Penningmeester

U.K.H. Feldner

Lid

R. Suurland

Lid

B. G. H. de Vries

Lid

De wintercompetie van de Men’s Own is 14 november 2017 begonnen en
duurde tot 20 maart 2018. Wedstrijden werden volgens het stableford
systeem over 9 holes gespeeld. Er deden totaal 44 verschillende heren mee
en gemiddeld 26 heren per wedstrijd. Één wedstrijd kon vanwege het slechte
weer geen doorgang vinden. De eerste winnaar van de competitie werd Oscar
Becx met op de tweede plaats Heinz Josef Gerhards en als derde eindigde
Tom Goossen. Ook dit jaar werd de Men’s Own competitie gesponsord door
HBO Juristen uit Sittard. Wederom werden blauw 1 en geel 1 “aangekleed” met
banners en de scorekaarten voorzien van het HBO logo. Van de 15 geplande
wedstrijden werden er 2 afgelast vanwege de weersomstandigheden.Er deden
totaal 87 verschillende deelnemers mee aan de Men’s Own met gemiddeld
44 heren per wedstrijd. Dat zijn er helaas weer 7 minder dan in 2017. Op 26
juni werd een speciale midzomerwedstrijd gespeeld, een 9 holes shotgun
met doorloop, met achteraf een barbecue voor de deelnemende heren. Het
seizoen eindigde weer als vanouds met een shotgun wedstrijd, gevolgd door
een gezamenlijk diner waar de jaarprijzen werden uitgereikt. De winnaar in de
A-groep werd Peter Blom gevolgd door Andreas Capellmann en Rijk Koster. In
de B-groep ging de overwinning naar Lammert Bovendorp, gevolgd door Theo
Offermans en Heinz Josef Gerhards. In het overall klassement won Lammert
Bovendorp omdat hij juist 2 puntjes meer had dan Peter Blom. En ook dit jaar
hebben we samen met de DaCo de DaMoClash georganiseerd. Wederom was
het aantal deelnemers weer genoeg om een shotgun wedstrijd te claimen.
De dames waren in aantal deelneemsters ook dit jaar weer superieur. De sfeer
was tijdens en na de wedstrijd weer uitstekend en het diner een groot gezellig
samenzijn. De vraag aan de aanwezigen of we volgend jaar weer een vervolg
van de DaMoClash moeten organiseren werd wederom met ja beantwoord.
Aan het einde van dit jaar hebben 2 leden van de commissie te kennen
gegeven, de commissie om uiteenlopende redenen te verlaten. Bij deze een
woord van dank aan Jan Regterschot en Olaf Janssen voor hun inzet en werk
voor de commissie.					Marcel Schormans
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Seniorencommissie
Een impressie van het golfjaar 2018
In het winterseizoen 2017/2018 werd,
in navolging van het voorgaande
winterseizoen, wederom 1x per 2 weken
een non-qualifying wedstrijd gespeeld
over 14 en 9 holes. Gelet op de grote
deelname waardeerden velen
de
mogelijkheid om 14 holes te spelen. Voor
alle spelers was er na afloop van iedere
wedstrijd een snack, die na een koud
golfrondje dubbel zo lekker smaakte.
Het zomerseizoen begon met een opstartwedstrijd
zodat ook diegenen die een soort winterslaap
hadden gehouden weer konden acclimatiseren en de
golfstokken weer in hun greep konden proberen te
krijgen.
Wat niemand zich van te voren had kunnen voorstellen
werd werkelijkheid in deze zomer: een jaargetijde met
extreem hoge temperaturen en vrijwel geen druppel
regen, een weertype dat aanhield tot ver in de maand
september. Was het in de voorgaande jaren bij deze
weersgesteldheid ongetwijfeld een spelletje geworden
zoals in een woestijn, dit jaar bleven de banen in
een puike conditie. Het baanonderhoud was meer
dan voortreffelijk; banen en greens lagen er prachtig
bij. Vanuit de Seco-leden zijn dan ook de nodige
complimenten gegaan richting baanmanagement.
Mede hierdoor kwam ook de geweldige ligging van
de diverse banen volledig tot haar recht, waardoor je
een gevoel van trots kreeg op zo’n accommodatie te

kunnen en mogen spelen.
Midden in de zomercompetitie is de midzomerwedstrijd
gespeeld met gunstart en na afoop een erg smakelijk
etentje. Ter afsluiting werd op basis van de uitslagen

van een aantal tot dan toe gespeelde speciale
wedstrijden enkele prijzen uitgereikt.
Hoewel het aantal deelnemers aan de zomercompetitie
met name in de maanden mei, juni en juli aanvankelijk
wat achter bleef nam de belangstelling in de tweede
helft weer toe en groeide dit tot het niveau van het
voorgaande jaar.
Wat wel opvallend was, was de toename van de
deelname aan de 9 holes-wedstrijden. De redenen
hiervoor zijn niet helemaal duidelijk maar vormen wel
voor de wedstrijdleiding aanleiding om volgend jaar hier
nog uitdrukkelijker rekening mee te houden; blijkbaar is
deze wedstrijdomvang voor velen een erg aantrekkelijk
alternatief. Iets wat bij de Seco in het jaar 2018 sterk
is opgevallen, was het toenemende beroep dat men
deed op het gebruik van een handicart. Hierdoor werd
het steeds meer noodzakelijk om deze deelnemers bij
elkaar te voegen in dezelfde flight omdat dit de enige
mogelijkheid was om met het beperkte aantal buggies
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Winnaars jaarprijzen 2018 Seco

uit te komen. De wedstrijdleiding heeft geprobeerd iedere donderdag
weer opnieuw een optimaal startschema te bereiken. Dit vertrekpunt komt
echter steeds meer in het gedrang, wanneer zovelen blijven verzoeken
om een specifiek starttijdstip te mogen krijgen; wil er ruimte blijven om
echt dringende redenen te honoreren, dan zal ook van de deelnemers
gevraagd moeten worden daar waar mogelijk terughoudendheid
te betrachten. Dat de Seco een goed geoliede machine is komt ook
mede dankzij/door het feit dat er achter de schermen een commissie
werkzaam is bestaande uit wedstrijdleiders. Waren het er in het vorig
jaar nog 5, in het jaar 2018 is het team uitgebreid met een nieuwe kracht,
te weten Uta Driessen. Het team bestaat uit de volgende personen:
Mary Engelbertink (voorzitter), Leo van Houtem (secretaris), Margriet
Lauvenberg (penningmeester), Ad Willemse (lid) , Paul Doesborgh (lid)
en Uta Driessen (lid). De wedstrijdleiding kwam regelmatig bij elkaar om
actuele zaken te bespreken. Naast de bekende thema’s zoals financiën,
communicatie met het bestuur en het baanbeheer, was er in 2018 ook
uitdrukkelijk aandacht voor de speelsnelheid tijdens de wedstrijden, een
evaluatie van de gespeelde wedstrijdvormen en het correct toepassen
van de spelregels en de etiquette. En tenslotte: 2018 was een mooi jaar.
Voor 2019 wensen wij een ieder weer veel speelplezier toe. Het sociale
aspect zal echter voor ons allen hopelijk de grootste drijfveer blijven
zodat een ieder zich behalve speler ook echt thuis weet te voelen bij de
Seco.
						
Namens de Seco
Paul Doesborgh en Leo van Houtem

18 holes Stableford

1e prijs

2e prijs

cat. 1 Heren

Jo Grzelska

71 pt.

Rudolph Loup

50 pt.

cat. 2 Heren

Vic Willems

62 pt.

Lammert
Bovendorp
Henk Esser

64 pt.

3e prijs
Bert Rompen

38 pt.

54 pt.

Mai Linssen

53 pt.

53 pt.

Charly van der
Ben

41 pt.

cat. 3 Heren

Rob Halmans

18 holes Stableford

1e prijs

cat. 1 Dames

Ria van der Werf

cat. 2 Dames

Winneke
Bovendorp

37 pt.

cat. 3 Dames

Anjes van Loo

62 pt.

18 holes Strokeplay

1e prijs

cat. 1 Heren

Rudolph Loup

37 pt.

Geert van Pol

28 pt.

18 pt.

cat. 2 Heren

Lammert
Bovendorp

Hans Eising/Jo
Buck

32 pt.

Mai Linssen

31 pt.

Wim Cr./Wim W.

28 pt.

cat. 3 Heren

Rob Halmans

34 pt.

Leo van Houtem

21 pt.

Henk Esser

12 pt.

18 holes Strokeplay

1e prijs

cat. 1 Dames

Carla van Dalen

26 pt.

Ria van der Werf

18 pt.

Tilly Stein

cat. 2 Dames

Winneke
Bovendorp

19 pt.

Marlies Klaver

13 pt.

José Weerts

cat. 3 Dames

Tiny Thomas

33 pt.

Marianne Sieben

30 pt.

Anjes van Loo

9 holes wedstrijden

1e prijs

Heren

Wilfried Rudolf

119 pt.

Fons Lauvenberg

116 pt.

Huub Reinaerts

65 pt.

Dames

Margriet
Lauvenberg

101 pt.

Ria Reinaerts

81 pt.

Kitty Quaedvlieg

45 pt.

D&H Trophy

1e prijs

Dames Throphy

Carla van Dalen

34 pt.

Ria van der Werf

26 pt.

An Doesborgh

25 pt.

Heren Trophy

Vic Willems

49 pt.

Wim Cremers

30 pt.

Ger Sch./Ch.vd Ben

29 pt.

2e prijs
57 pt.

Carla van Dalen

3e prijs
53 pt.

Uta Driessen

50 pt

José Weerts

22 pt.

Monika
Savelsberg

18 pt.

Marianne Sieben

47 pt.

Ine Vermeulen

35 pt.

2e prijs

3e prijs

2e prijs

3e prijs

2e prijs

16 pt.
11 pt.
24 pt.

3e prijs

2e prijs

3e prijs
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Slotdag Ladies League in Oktoberfest-Sferen
Schlagermusik,
blauw-wit
geblokte
tafelkleedjes en dirndls: het restaurant
van Golfclub Brunssummerheide was
op woensdag 10 oktober omgetoverd
in een ware Oktoberfest Stube. Onder
stralende weersomstandigheden vond
de slotdag van de Ladies League plaats.
Met voor het eerst in haar geschiedenis
twaalf deelnemende teams uit Brabant
en Limburg.
Nadat de laatste klanken van ons welkomstlied
waren weggeëbd, werd een schitterende themataart
aangesneden: een dame in Tiroler jurkje waarmee
een tipje van de sluier van het thema van de slotdag
werd opgelicht. Bakster Lilian van Wersch deed met
deze smakelijke dirndl niet onder voor de finalisten van
Heel Holland Bakt. De wedstrijd met 72 personen werd
gespeeld in flights van vier en kende een vlot verloop.
Er was een gunstart over 18 holes, course geel/rood, op
een prima verzorgde baan.
Na afloop streken we neer op het zonovergoten terras
voor een borrel met tapas, gevolgd door een diner in
de Stube. Onze gasten werden door ons, gastvrouwen,
onder grote hilariteit verrast met een optreden/act.
Sommigen van ons hadden zich volledig uitgedost in
nietsverhullende dirndl-jurken en anderen hadden
hun golftenues verruild voor dirndl-schorten. Het
onderscheid tussen degenen uit het zuiden des lands
en die van boven de grote rivieren was duidelijk.
Met een glas prosecco, aangeboden door Fons en
Mariet Heuts, werd getoast op de Ladies League.

De felbegeerde wisseltrofee ging mee naar huis met
de dames van team Best (it’s all in the name). Team
Brunssummerheide viel helaas niet in de prijzen,
maar heeft zich vol enthousiasme ingezet om er een
onvergetelijke dag van te maken. Gezien de vele
lovende reacties van de deelnemende teams denken
wij hierin te zijn geslaagd. Wij kijken met veel plezier
terug op de slotdag van de Ladies League 2018. Op
naar editie 2019! De Ladies League is een particulier
initiatief om de NGF-competitie een vervolg te geven.

In teams van 6 personen, vrijwel uitsluitend bestaande
uit competitiespeelsters, wordt eens per maand
in poules van 3 teams op de bij de Ladies League
aangesloten banen gespeeld. De wedstrijden vinden
plaats in de maanden mei t/m oktober.
Het team van Brunssummerheide
Eline Kleibeuker, captain
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Abschlusstag Ladies-League in Oktoberfest-Stimmung
Schlagermusik, blau-weiss karierte Tischdecken und Dirndl: Das Restaurant vom
Golfclub Brunssummerheide war am 10.
Oktober 2018 umgewandelt in eine echte
Oktoberfest-Stube. Bei strahlendem
Sonnenschein fand der Schlusstag der
Ladies League statt. Und zum ersten Mal
in der Geschichte der LL mit 12 Teams aus
Brabant und Limburg.
Nachdem die letzten Töne unseres Willkommensliedes
verklungen
waren,
wurde
eine
fantastische
Thementorte angeschnitten. Eine Dame im Dirndl.
Somit war das Thema des Abends erkennbar. Unsere
Bäckerin war Lilian van Wersch die mit diesem
Kunstwerk eine würdige Finalistin wäre für „Heel Holland
bakt“. Das Turnier mit 72 Frauen wurde in 4-er Flights/
Gunstart/18-Holes gelb/rot auf einer super versorgten
Bahn gespielt. Nach Ablauf genossen die Damen
unsere Sonnenterrasse mit Tappas und Getränken.

Danach folgte ein Dinner in der Stube. Unsere Gäste
wurden mit einem stimmungsvollen Act unserer
Gastfrauen überrascht. Einige im Dirndl und andere mit
Dirndlschürzen. Mit einem Glas Prosecco, angeboten
durch Mariet und Fons Heuts, wurde geprostet auf die
Ladies League 2018. Die sehr begehrte Wisseltrophy
ging zum Team BEST (der Name sagt alles). Unser Team
BRUNSSUMMERHEIDE fiel leider nicht unter die Preise.
Dennoch hatten wir uns enthusiastisch eingesetzt

um uns allen einen unvergesslichen Tag zu bereiten.
Aufgrund der vielen Reaktionen der Teilnehmerinnen
glauben wir das es uns auch gelungen ist. Wir blicken
mit viel Freude zurück auf diesen LL-Schlusstag 2018.
Auf nach Edition 2019 …
Die Ladies League ist eine Privatpersonen-Initiative um
der NGF-Competitie eine Fortsetzung zu geben. Im Team
von 6 Personen, freiwillige ausschliesslich CompetitieSpieler wird 1 x pro Monat im Poule von 3 Teams auf den
von der LL angeschlossenen Bahnen gepielt. Die Turniere
finden in den Monaten Mai – Oktober statt.
Bärbel Schorn
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Jaarverslag 2018 – Daco
Traditioneel zijn wij begonnen met de
winterwandeling. Deze keer waren wij
op de Brunssummerheide waar alle
deelnemers van het heidelandschap
genoten hebben.
Het golfseizoen begon wit! Op 20 maart sneeuwde het
om acht uur ’s morgens. Om de dames niet onnodig
op gladde wegen te laten begeven hebben wij snel
een e-mail gestuurd en de wedstrijd afgezegd. Een
uur later was het mooie „winterlandschap“ weer weg.
De lunch ging door en alle dames waren aanwezig.
Henny Rademakers en Paula Frijns hebben van deze
gelegenheid gebruik gemaakt om van alle dames
afscheid te nemen met een witte roos .
Het kenmerkende van dit golfseizoen was het prachtige
zomerweer waarbij de warmte soms ook te veel was.
De golfbaan was dit jaar heel goed verzorgd en zag er
fantastisch uit.
De traditionele uitwisseling met de dames van Golfclub
Elmpter Wald, die vorig jaar door zware regenval
niet kon doorgaan , hebben wij dit jaar met veel zon
ingehaald.
In augustus hebben wij voor de 4e keer samen met de
heren de „Damoclash“ gespeeld. De gemengde teams
hadden veel plezier en genoten van het gebak dat
door enkele dames gemaakt was. Het winnende team
was Margriet Lauvenberg met Ben de Vries.

Naast de gezelligheidswedstrijden hebben wij nog
voor de volgende trofeeën gespeeld:
De DDWT (DamesDinsdagWisselTrofee)
is gewonnen door Annet Peeters (Categorie A), Annelies
Sijstermans (Categorie B) en Janny Dirrichs (9 holes)
Strokeplaywinnaressen
waren Febby Spitzers (Cat. A), Marion Vent (Cat. B) en
Helga Basten (9 holes)
Stablefordwedstrijden
zijn gewonnen door Febby Spitzers (Cat. A), Lilly Thissen
(Cat. B) en Margriet Lejeune (9 holes).
De Ringerscoretrofee
werd gewonnen door Lenie Graus (Cat. A), Ciel
Schellekens (Cat. B) en Carla Melsert (9 holes).
Onze Birdiekoningin
was dit jaar Febby Spitzers. Dit werd beloond met een
„Birdie-paraplu“.

In oktober tijdens de lunch van de slotwedstrijd hebben
wij afscheid genomen van twee commissieleden,
Margiet Lejeune en Mieke Janssen. Na zes jaar van
veel inzet met enthousiasme werden ze door iedereen
hartelijk bedankt.
De Damescommissie is nu versterkt door Henny
Gijsberts en Ine Ahlers. Wij wensen ze heel veel sterkte
toe.
Het seizoen is voorbij maar de voorbereidingen voor
2019 zijn al in volle gang. Wij hopen weer op een mooi
nieuw seizoen.
Namens de Daco
Sabine Törber
Voorzitter
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Jahresbericht 2018 – Daco
Das Jahr 2018 bei den Damen
begann traditionsgemäß mit unserer
Winterwanderung, diesmal ging es
durch die Brunssummerheide. Alle
Teilnehmerinnen waren gut zu Fuß und
haben die herrliche Heidelandschaft
genossen.
Die Golfsaison 2018 begann weiß! Am 20. März schneite
es morgens heftig. Um die Damen nicht unnötig durch
die weiße Pracht fahren zu lassen und in Gefahr zu
bringen, haben wir um 8 Uhr das Eröffnungswettspiel
kurzfristig via E-Mail abgesagt. Zum geplanten Lunch
um 13 Uhr sind alle Damen gekommen und haben
nach der Winterpause viel zu berichten gehabt. Zwei
„Gründungsdamen“, Henny Rademakers und Paula
Frijns, haben sich bei dieser Gelegenheit verabschiedet
und jeder Dame eine langstielige weiße Rose überreicht.
Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es mit
der weißen Pracht um 9.30 Uhr wieder vorbei war!

Diese Golfsaison zeichnete sich fast bis zum Schluss
durch herrliches Sommerwetter aus, zum Teil war die
Hitze fast unerträglich, wodurch die Teilnehmerzahl
etwas zurückging. Mit den Herren zusammen haben
wir im August wieder unser “Damoclash“ gepielt. Die
gemischten Teams hatten viel Spaß und genossen
wieder im Starterhäuschen köstlichen Kuchen, den
einige Damen gebacken hatten.
Neben etlichen Geselligkeitswettspiele haben wir
folgende Trophäen ausgespielt:
- DDWT (DamesDinsdagWisselTrophäe), gewonnen
haben in den verschiedenen Kategorien Annet 		
Peeters, Annelies Sijstermans und Janny Dirrichs;
- Strokeplay, ebenfalls verschiedene Kategorien mit
den Gewinnerinnen Febby Spitzers, Marion Vent
und Helga Basten;
- Stableford: Febby Spitzers, Lily Thissen und 		
Margriet Lejeune;
- Ringerscore: Lenie Graus, Ciel Schellekens und 		
Carla Melsert.

- Unsere Birdie-Queen war dieses Jahr Febby
Spitzers, die sich über einen Birdie-Regenschirm
freuen konnte.
Aus der Daco ausgeschieden sind nach sechsjähriger
„Amtszeit“ Margriet Lejeune und Mieke Janssen.
Beiden Damen auch an dieser Stelle ein ganz herzlicher
Dank für ihr Engagement.
Nachfolgerinnen sind Ine Ahlers und Henny Gijsberts.
Wir sind sicher, dass auch sie sich für die Daco einsetzen
werden und wünschen ihnen alles Gute.
Nach der Saison ist vor der Saison, die Daco bereitet
sich auf das Jahr 2019 vor und hofft, dass es eine
ebenso schöne Saison werden wird wie 2018.
Namens der Daco
Sabine Törber, Vorsitzende
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Afterwork: nu al een vaste waarde binnen GCB!
Na
de
buitengewoon
succesvolle
introductie van Afterwork in 2017, zijn de
gezellige wedstrijden van deze jongste
commissie niet meer weg te denken
op de wedstrijdkalender van Golfclub
Brunssummerheide.
Op donderdag 29 maart was het eindelijk zo ver.
De lang verwachte seizoensopening van Afterwork
stond op de kalender. Eind maart ging ook de NGF
competitie van start, waardoor veel spelers zich hierop
gingen voorbereiden. Desondanks verschenen er toch
32 enthousiaste deelnemers aan de start voor onze
openingswedstrijd.
Dat er vanaf eind
maart
tot
begin
mei fanatiek werd
gestreden
in
de
NGF
competitie,
was uiteraard ook
terug te zien in de
aanmeldingen voor
onze wedstrijden op
donderdagavond. Die
waren in die periode
iets minder. Maar
na afloop van de
competitie
vonden
de spelers weer de
rust en de ruimte om
zich in te schrijven
voor de Afterwork
wedstrijden.
Vanaf
dat moment was het

op donderdagavond weer ‘volle bak’.
Ook dit jaar zijn er in totaal weer 24 Afterwork
wedstrijden gespeeld. Naast de reeds gememoreerde
openingswedstrijd stond voor donderdag 28 juni de
Midzomerwedstrijd op de agenda. Vanwege het
succes van afgelopen jaar hadden we ook dit jaar weer
een BBQ geregeld. Welgeteld 40 spelers hadden zich
aangemeld voor deze wedstrijd, waardoor op hole
1 een dubbelstart moest plaatsvinden. Als spelvorm
hadden we, met de ervaring uit 2017, gekozen voor
Texas Scramble/Superball. Dit werd door iedereen als
zeer positief bestempeld. Mede dankzij het weer dat,
zoals inmiddels gewend, wederom fantastisch was,
bleef het nog heel lang heel gezellig op het terras.
Naast de incidentele wedstrijden en de Four Ball Better
Ball wedstrijden, werd dit jaar over 11 wedstrijden
gestreden om de Afterwork-Cup. Voor elke wedstrijd
waren punten te verdienen en de beste 7 uitslagen
telden mee voor de individuele eindscore. Je moest
dus wel regelmatig meedoen om deze felbegeerde
Trofee in de wacht te kunnen slepen.
Doordat de dagen na de langste dag op 21 juni weer
gaan korten kunnen wij, vanwege onze starttijd (18:00
uur), de slotwedstrijd helaas niet in oktober spelen.
Deze wedstrijd stond dan ook voor donderdag 6
september op het programma. Om de ‘Afterworkers’ te
bedanken voor hun trouwe opkomst, maar zeker ook
om onze wedstrijden bij iedereen in goede herinnering
te houden tijdens de lange winterperiode, hebben
wij alles uit de kast gehaald om de slotwedstrijd op
het netvlies te branden. Met de horeca was opnieuw
een geweldig Walking Diner geregeld. Tussen de
verschillende gangen werden de winnaars van de
dagprijzen en de jaarprijs in het zonnetje gezet.

Kenmerkend voor onze wedstrijden is, naast het
feit dat het altijd goed weer is en de spelers aan de
inschrijftafel iedere week verrast worden met een
kleine ‘Amuse’, de niet aflatende aangename sfeer.
Competitief in de baan en na afloop ongelooflijk
gezellig tijdens de Aftergame. Karakteristiek is ook de
betrokkenheid van de ‘Afterworkers’. Wij zijn dan ook
best trots op onze spelers. Zij hebben zich nooit laten
afschrikken door voorspelde regen, onweer en/of storm,
of de hoge temperaturen die we de afgelopen zomer
hebben gehad. Wie zich had ingeschreven, verscheen
ook aan de start en deed mee. Chapeau!
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Winnaars Afterwork 2018
Categorie

Winnend team

Openingswedstrijd

Hans van de Ploeg
Meggie Peeters

Winnende flight

Midzomerwedstrijd

Els Cohen
Wilco Scholten
Björn Heijltjes
Rob Halmans

Slotwedstrijd

Uwe Feldner
Ellen Marson
Tom Goossen
Christine Müller

Afterwork-Cup

Afterwork-Cup 2018

Peter Blom

Met het vertrek van Uta Driessen naar de Seco moesten we op zoek naar een waardige vervanging.
Wij zijn er van overtuigd dat de Seco met het binnenhalen van Uta een toegewijde kracht heeft
weten te strikken en wensen haar heel veel succes met haar commissiewerk bij de Seco.
Met Lilian van Wersch hebben we Afterwork weer snel op oorlogssterkte kunnen brengen. En daar
waar het, door vakanties of andere verhinderingen noodzakelijk was, konden wij altijd rekenen op
de ondersteuning van Uwe Feldner en Annelies Lutjens, twee uiterst ervaren wedstrijdleiders. Op
deze plaats dan ook een welgemeend dankjewel aan deze twee kanjers, die Afterwork van het
begin af aan een warm hart hebben toegedragen. Top!
Al met al mogen we terugblikken op een zeer geslaagd seizoen voor Afterwork. Uit de positieve
respons is nadrukkelijk gebleken dat men onze wedstrijden in 2019 graag op de wedstrijdkalender
terugziet. Deze wens laten wij uiteraard met plezier in vervulling gaan.
En om dan maar meteen concreet te worden: De openingswedstrijd staat gepland op donderdag 4
april 2019. Vervolgens zullen wij weer wekelijks onze wedstrijden spelen. Houdt de wedstrijdkalender
in de gaten en schrijf je tijdig in, want vol is vol!
Namens Afterwork
Henry Albertz
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Heren 1 competitie 2018
De competitie was dit jaar zeer spannend en eindigde
met een zeer grote verrassing. Vanaf dat ik competitie
speel, heb ik dit nog niet meegemaakt: Brunssum
1 wordt kampioen ondanks het verlies van de eerste
wedstrijd (tegen Het Woold) en een gelijkspel in de
tweede wedstrijd (tegen Best).
Cruciaal was de winstpartij op de derde speeldag tegen de koplopers (de
Peelse), ondanks het meespelen van twee invallers bij ons team. Tijdens
de laatste speeldag was, na onze winstpartij tegen Hoenshuis, ons doel
van 2018 bereikt: het klassenbehoud in de eerste klasse.
Doordat Best hun sportieve plicht deed door te winnen van De Peelse,
viel het kwartje van het kampioenshap onze kant op.
De promotiewedstrijd tegen de Gelpenberg was spannend tot het einde.
Helaas was het Drenthse team een maatje te groot voor ons.
Ik wil mijn spelers:
Johannes Lube, Philip Heller, Alexander Mehrtens, Thomas Sieben, Ric
Bremen, Frank Gaber, Henk Souren(invaller) en Richard Cuvelier(invaller)
bedanken voor hun inzet.
Cor Fidder (Captain)
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Jaarverslag NGF
competitie 2018,
heren senioren 3, 27 holes,
Brunssummerheide.
Na een nipte overwinning op de eerste competitiedag tegen het
Rijk van Margraten 2 op Tongelreep met 10-8, volgden tweemaal
een overwinning van 12-6 tegen resp.Tongelreep 4 en het Woold 1.
De beslissing voor het kampioenschap volgde op het Woold tegen
de Eindhovensche 4.
Het kampioenschap werd met een ruime overwinning van 14-4
binnengehaald.
Een kampioenschap met een tweede promotie naar de derde
klasse in twee jaar, voorwaar een prestatie die zelden is vertoond
in de al rijke geschiedenis van onze club.
Dit kampioenschap werd behaald door de volgende spelers: Tom
Goossen, Roland Mayer, Rijk Koster, Uwe Feldner, Max Wolvekamp
en Piet Giesberts. (captain)
Reservespelers waren Jan Regterschot en Sotiris Tsirigotis.
Ook dit jaar fungeerde BtB Consultancy BV als onze trotse
kledingsponsor in combinatie met de clubkleding.
Piet Giesberts
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36+ commissie
De 36+ commissie heeft ook dit jaar
weer met veel enthousiasme elke vrijdag
een wedstrijd georganiseerd voor de
beginnende golfers. De animo onder de
beginnende golfers was groot en dat
maakt het voor de organisatie des te
leuker.
In augustus 2015 hebben we voor het eerst wedstrijden
voor beginnende golfers georganiseerd.
Inmiddels hebben de vrijdag-wedstrijden van de 36+
commissie een vaste plek in de wedstrijdkalender van
GCB.
Een aantal deelnemers van het eerste uur zijn nu
enthousiaste commissieleden en voor het komende
seizoen hebben een aantal oud-deelnemers zich al
aangemeld om te ondersteunen bij de begeleiding.
We hebben dit jaar 21 Stbf wedstrijden gespeeld
waarbij altijd één of twee begeleiders in de baan
waren om uitleg te geven over regels en etiquette en
om te motiveren en te enthousiasmeren. Voor de beste
drie spelers was er altijd een prijsje.

Vijftien daarvan hebben dit jaar Hcp 36 of lager
behaald en kunnen komend seizoen niet meer
meespelen met de 36+. Ruim twintig spelers hebben
nu een Hcp tussen 36 en 45. Een kleine groep spelers,
die ook later is begonnen, heeft een Hcp 45-54.
De slotwedstrijd werd zeer goed bezocht en het diner
na afloop was erg gezellig. De 36+ is echt een hechte
groep geworden. Iedereen die in het afgelopen jaar
een birdie heeft gemaakt kreeg een vogeltje. Verder
kreeg elke speler van de commissie een voucher voor
een groepsles bij de Golfschool.
Van alle deelnemers horen we terug dat ze het fijn
vinden om met een groep golfers te spelen die van
gelijk niveau is. Dat we daarbij ook nog begeleiden om
vooral de etiquette en de regels te helpen toepassen is
leerzaam en leuk.
Voorop staat dat het leuk en gezellig moet zijn en dat
je merkt dat er progressie is. Hoe beter het gaat hoe
enthousiaster de mensen worden. En de begeleiders
worden steeds een beetje strenger als het gaat om het
toepassen van de regels.

Vijf keer hebben we een Churchill-race gespeeld
waarin de begeleiders en commissieleden ook hebben
meegespeeld. We hebben daar een gunstart voor
gekregen zodat we na afloop gezamenlijk konden
eten. Natuurlijk was er ook een prijsuitreiking.

Na het behalen van Hcp 36 mag men het volgende
seizoen niet meer meespelen bij de 36+ en dat vindt
iedereen jammer. Een uitzondering maken we voor
partners van deelnemers, zij mogen toch meespelen
ook al is hun Hcp lager dan 36. Verder zijn er meerdere
groepjes ontstaan vanuit de 36+ die de gezelligheid en
het enthousiasme voor golf samen delen. En men heeft
ook de weg naar Seco, Moco, Daco en Weco gevonden.

Enkele cijfers
In totaal hebben ongeveer 50 nieuwe leden een of
meerdere keren meegespeeld.

Voor 2019 bereiden we ons weer voor om een grote
groep beginnende golfers te enthousiasmeren voor de
golfsport, onze mooie baan en onze gezellig club.

Als commissie zijn we trots op het succes van de 36+.
Dat het een blijvertje is, daar zijn we het allemaal over
eens.
De commissie bestaat uit:
Carlet de Heus, voorzitter,
Karel Trags, Oscar Becx, Ger Hendrix en Lammert
Bovendorp, commissie leden.
Agnes Trags, Uta Driessen, begeleiders.
Namens de 36+ commissie
Carlet de Heus
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Sluitingswedstrijd van de WECO
Zoals het afgelopen jaar wel vaker het geval was konden wij onder
prachtige weersomstandigheden een gezellige wedstrijd spelen.
Het was een teamwedstrijd, waarbij de weco een dusdanige
indeling gemaakt had dat elk team met een zo goed als
gelijkwaardige playing-handicap de baan in ging.
De prijzen voor deze wedstrijd waren heerlijke chocoladepakketten.
Het team van Ric Bremen is 1e geworden, team van Maud Vliegen
2e en het team van Andreas Capellman 3e.
De Neary prijs werd bij de dames gewonnen door Annet Peeters en
bij de heren door Thomas Sieben.
Vervolgens werden de jaarprijzen uitgereikt door de voorzitter van
de Weco, Ed Crombeen. Sommigen wisten al door de eindstand
van de competities dat ze een prijs hadden.
De grote verrassing was het uitreiken van de trofee voor de Golfer
en Golfster van het jaar. Deze keer 2 spelers uit de maandbeker B
categorie.
De Weco is dit jaar begonnen met een nieuwe groep commissieleden. Inmiddels heeft u de diverse dames en heren al ontmoet
bij onze wedstrijden. Met veel enthousiasme hebben wij allen
met veel plezier de diverse wedstrijden georganiseerd. Door de
ervaring van Ed Crombeen en Annelies Lutjens is alles zeer goed
verlopen.
De winterperiode is een tijd dat we alles gaan evalueren en
misschien dat sommige wedstrijden in de toekomst aangepast
of vernieuwd worden. Ideeën zijn welkom, wij horen graag van
onze leden wat beter of anders kan. Wij hopen ook dat er nog
meer deelnemers aan onze wedstrijden gaan meedoen, vooral
de Matchplay en Strokeplay Kampioenschappen. Trots zijn we
op onze jeugdspelers die aan deze wedstrijden deelgenomen
hebben.
Tot volgend seizoen!
Met vriendelijke groet, de Wedstrijdcommissie.

Winnaars 2018

Dames

Heren

Strokeplaykampioenschap

1. Marianne Bidlot

1. Sebastian Dresen

2. Maud Vliegen

2. Cor Fidder

1. Annet Peeters

1. Ric Bremen

2. Maud Vliegen

2. Richard Cuvelier

1. Annet Peeters

1. Hans-Werner Stedtler

2. Marianne Bidlot

2. José Lopez

Golfer/ster van het jaar

Monica Vaessen

Marco Frauenrath

Strokeplaycup

1. Maud Vliegen

1. Ric Bremen

2. Annet Peeters

2. Frank Gaber

1. Monica Vaessen

1. Marco Frauenrath

2. Mechtilde Jaeger

2. Björn Heijltjes

1. Claudia Hüttig

1. Thomas Sieben

2. Riet Kuper

2. José Lopez

1. Marianne Bidlot / Leny Salemink

1. Marco Frauenrath / Björn Heijltjes

2. Uta Driessen / Mary Engelbertink

2. Andreas Capellmann / Manfred
Daume

Matchplaykampioenschap

Strokeplay 50 +

Brunssummerheidecup

Ladder single

Ladder dubbel

Ladder mixed

1. Mireille Paques / Cor Fidder
2. Helene Esser / Henry Albertz
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:
competitie e)
gle Ladder
Kuper(2
Dames sin
(1e) en Riet
ig
tt
Hü
a
Claudi

1e Plaats He
ren Dubbel La
dder:
Marco Fraue
nrath en Bjo
rn Heijltjes

2e plaats Dames dubbel laddercompetitie Mary Engelbertink en
Uta Driessen

Strokeplaycup dames: Maud Vliegen
(1e) en Annet Peeters (2e)

el Ladder:
ixed dubb
2e plaats M
Albertz
y
nr
He
r en
Helene Esse

/
ecup
erheid
018
umm et jaar 2
s
s
n
h
Bru
n
aars
er va
Winn r en Golf en Marco
te
Golfs a Vaessen
Monic rath
n
Fraue

1e plaats Dames dubbel
Laddercompetitie Marianne Bidlot
en Leny Salemink

er:
bbel Ladd
Mixed du
es
1e plaats
ireille Paqu
M
en
er
Cor Fidd

Heren
S
(1e) en ingle ladde
r:
José L
opez Thomas Sie
Bernia
ben
(2e)

2e plaats Heren dubbel Ladder:
Manfred Daume en Andreas
Capellman

up 2018

playc
r Stroke
Winnaa
en
m
re
B
ic
R

47

Commissieleden buiten op geel 9
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Business Club Brunssummerheide
• Brand Bier brouwerijen
• BRB
• Daily Fresh Food BV
• Heuts Assurantiën
• JTB Glass BV
• Vrumona
• ETI-Kontakt BV
• ODS
• Visser Chocolade
• Wijnands Bedrijfskleding service
• Rabobank Parkstad Limburg
• L’Ortye
• EKK Eagle Simrax
• Karnevalswierts
• Kembit Limburg
• Limij
• Queisen Tuintechnisch Hoveniersbedrijf
• Roda JC Kerkrade

Het nuttige & Het aangename

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!
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

• Etesian IT Consulting BV
• Zuyver in dienstverlening
• Merk Personeelsdiensten

Openbare Golf
BRUNSSUMMERHEIDE

Golf-Residentie
BRUNSSUMMERHEIDE

• Sync kleurt

Rimburgerweg 50

Rimburgerweg 50

6445 PA Brunssum

6445 PA Brunssum

• Zuidervaart & Verstegen notarissen
• Golfschool Brunssummerheide

T 045-564 63 00
krekels@golfhotelzuidlimburg.nl

T 045-564 63 00
info@golfhotelzuidlimburg.nl

www. golfclubbrunssummerheide .nl

