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Van het bestuur

Van de redactietafel

NIEUWJAARSRECEPTIE
Graag nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsreceptie
op zondag 2 januari vanaf 16.00 uur in het clubhuis.
Mocht het door coronamaatregelen niet door kunnen gaan,
dan stellen wij u z.s.m. op de hoogte.

Aan het 30-jarig bestaan van onze golfclub is
dit jaar door de Lustrumcommissie veel aandacht geschonken. Velen hebben enthousiast
meegevierd en meegedaan aan de wedstrijden
die waren uitgeschreven. De speciale Lustrumvlag werd in april gehesen! Nu loopt ook dit
jaar alweer naar het einde. Gelukkig dat we alle
festiviteiten hebben kunnen afronden met een
spetterend eindfeest.

samenstellen. Eén ding hebben
zij allen gemeen: het gevoel lid
te zijn van een warme, gezellige,
brabantse golfclub.

In dit eindejaarnummer hebben we een overzicht opgenomen van de afgelopen 30 jaar op Princenbosch. Er is
veel veranderd en veel werk verricht in de afgelopen 30
jaar. Met veel plezier hebben we door de oude foto’s gebladerd en hebben hiervan een compilatie samengesteld.
Hopelijk geniet u allen hiervan en kijkt u ook met warme
gevoelens terug op die voorbije jaren.

Helaas hebben wij als redactie onlangs afscheid moeten
nemen van Ton Hamann als zeer gewaardeerde columnist. Gedurende een lange reeks van jaren zorgde hij
voor vele geestige en literaire bijdragen. Egbert de Flines
heeft zich bereid verklaard om voortaan een column
voor ons clubblad te schrijven.

Er staat ons ook nu weer een belangrijke verandering
te wachten. De overname van de golfclub door de leden
is goedgekeurd door de ALV en zal binnenkort een feit
zijn. In het volgende clubblad zal hier meer aandacht aan
geschonken worden.
Wij zijn blij u weer een gevarieerd blad te kunnen voorleggen. Het is altijd weer hartverwarmend om dit - samen met de vele verhalen van diverse leden - te mogen

IN MEMORIAM

Afgelopen najaar konden we genieten van een mooie nazomer
met schitterende herfstkleuren
op onze mooie baan.

Verder vindt u verhalen en f0to’s over Nine, Wine &
Dine, het Zomerfestival, Tips van de Pro, regelgeving,
referee cursus, de Herencommissie, Damesochtendeindfeest, Hall of Fame en nog vele, vele andere onderwerpen.
Veel plezier met het lezen van al dit nieuws, wellicht
onder de kerstboom!
Jeanette Holman-Tetteroo

Uiterste inleverdatum kopij
6 maart 2022
redactie@princenbosch.nl

De afgelopen maanden hebben wij afscheid moeten nemen van
De heer M.H. Oomkens (Menno)
De heer B.C.A. de Werd (Ben)
Mevrouw G.M.T. de Bont (Ellen)
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe dit grote verlies te dragen.
Bestuur en leden Golfclub Princenbosch
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Van de voorzitter
De handtekeningen
zijn gezet...
Met het mandaat van onze leden, vrijwel unaniem uitgesproken in de Algemene Ledenvergadering van 12 juli jl., zijn we de afgelopen maanden druk geweest met de definitieve vastlegging
van deze historische stap in de daarbij behorende officiële stukken.
En 22 november was het dan zover en zaten de partijen
aan tafel bij de notaris voor ondertekening ervan. Het
Landgoed Princenbosch, vertegenwoordigd door de eigenaren Erik-Jan en Richard Beenackers en de Golfclub
Princenbosch, vertegenwoordigd door Irene Haarmans,
secretaris, Jan van Geel, penningmeester en ondergetekende, voorzitter van deze mooie club.

LIPPENS | WINES
Baarschot 12B
4817 ZZ Breda - The Netherlands
Tel. +31 (0)6 531 50 766
Email info@lippenswines.nl

Graag wil ik op deze plaats Erik-Jan, Richard en hun
adviseur Piet de Coninck hartelijk bedanken voor de
constructieve wijze waarop de onderhandelingen zijn
gevoerd. Beide partijen kunnen tevreden zijn met het
eindresultaat. Die dank geldt zeker ook voor onze juridische commissie als ondersteuning van het bestuur. In
het bijzonder wil ik daarbij Mart Franken noemen die
niet alleen zijn grote deskundigheid heeft ingebracht,
maar met bewonderingswaardige energie en daadkracht
belangrijk was bij de afronding van alle documenten.
En in dat rijtje van mensen die extra dank verdienen
past bovenal onze penningmeester Jan van Geel. De
energie en tijd die hij in dit project heeft gestoken overschrijdt verre datgene wat je van een vrijwilliger kan en
mag verlangen, maar hij deed het.

W W W. L I P P E N S W I N E S . N L

Op het moment dat ik dit schrijf
staan we aan de vooravond
van nieuwe, strengere Corona
maatregelen.
Het is derhalve onzeker of de
reeds eerder aangekondigde
Najaarsvergadering al heeft
plaatsgevonden als u dit leest.
Maar wanneer dan ook, het gaat
om een belangrijke vergadering
waarin de volgende stap naar de toekomst, het advies
van de adviescommissie, op de agenda staat.
We kunnen met tevredenheid terugkijken op het jaar
2021. Het jaar waarin we ons 30-jarig bestaan hebben
gevierd met, voor zover Covid 19 het toeliet, een aantal
leuke Lustrum-activiteiten, waarbij met name de
officiële opening van de par 3-baan en de Lustrumcompetitie zich konden verheugen in grote belangstelling.
Dank aan de lustrumcommissie, onder voorzitterschap
van Peter Grond.
Het jaar 2021 had helaas ook een schaduwzijde. Zo
moesten wij, op veel te jonge leeftijd, afscheid nemen
van Ellen de Bont, oud bestuurslid en jarenlang grote
animator van aansprekende activiteiten op Princenbosch. Wij herinneren ons haar met dankbaarheid als de
inspirerende vrouw die het verenigingsleven van Princenbosch zoveel kleur gaf.
Ik wens alle leden van Princenbosch alvast een heel goed
2022 in goede gezondheid. We maken er samen weer een
mooi jaar van.
André Barendrecht

Casa Pura Vida
Heerlijke vakantie villa te huur
Foz do Arelho,
Portugal, 85 km boven Lissabon

www.casapuravida.nl

Drie golfbanen in de Top 10 van Portugal
Veilige lagune en stoere oceaan
Interessant cultureel achterland

8 personen
4 slaapkamers, 3 badkamers
prive zwembad

Frank en Ingrid Molenaar, ingridmolenaar@protonmail.com, 0031-651603980
Beschikbaar vanaf zomer 2021
CLUBBLAD princenbosch december 2021
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Redactiecommissie aan het woord
“Een echte golfclub moet ook een echt clubblad
hebben”. Dat waren 30 jaar geleden de woorden
van een van de leden van het eerste uur, Frans
van Hoogenhuyze. Het waren geen loze woorden, want al snel werd er een redactie samengesteld en was het clubblad een feit.

Het blad maakte in al die jaren de nodige veranderingen
door. Van gekopieerde A-4tjes naar zwart-wit druk. Het
digitale tijdperk brak ook door in het redactiewerk. De
clubbladen zijn sinds 2011 in full color uitgevoerd. Omdat er ook meer foto’s geplaatst konden worden, kwam
Tony Milani de redactie versterken als hoffotograaf.

In 1991 waren computers nog geen gemeengoed en werd
de kopij meestal nog handgeschreven aangeleverd. Een
tekstverwerker maakte dit alles tot een geheel.

Redactieleden kwamen en gingen. Allen zeer gemotiveerde en talentvolle leden van onze club. Onvergetelijk
zijn de columns van Theo de Kanter en Ton Hamann.
De vraag wordt regelmatig gesteld of een clubblad nog
wenselijk is in deze tijd. Via mail en nieuwsbrieven
komen alle noodzakelijke berichten toch ook bij ons binnen!
Wij zijn van mening dat in deze snelle tijd, waarin zoveel
nieuws en informatie vluchtig onze ogen passeert, een
tastbaar clubblad een naslagwerk kan zijn. Het is de
kracht van de geprinte communicatie die zorgt voor een
nauwe onderlinge binding. Herkenning op foto’s of in
artikelen zijn de eerste elementen die gezocht worden
door de lezers als ze het blad in handen krijgen. Die
nieuwsgierigheid betaalt zich uit door een hechtere band
met de club.
De betrokkenheid wordt nog extra vergroot wanneer de
clubleden zelf artikelen aanleveren. Die trend zien we
gelukkig ook toenemen. De redactie is blij verrast met
alle kopij die vanuit de leden binnenkomt.

Het eerste clubblad (zie foto) dat werd gepresenteerd
bestond uit 6 A-4tjes, netjes gekopieerd en keurig aan
elkaar geniet. Het begin was gemaakt, maar het clubblad was verre van professioneel. Om te beginnen was
een herkenbare cover nodig. Er werd een wedstrijd
uitgeschreven voor het beste idee voor een naam voor
het blad. Het werd de logische naam: Clubblad Princenbosch, voorzien van een grafische voorstelling van een
gestileerde driver. Dit logo heeft de 30 jaren overleefd,
want nog steeds zien we het overal terug.

Van de Pro: gewicht en druk
Veel golfers hebben het vast al eens voorbij horen komen; “je moet je gewicht verplaatsen” Dit is
nodig voor een goede swing. Nu is er een verschil tussen je gewicht en de druk die je uitoefent op de
grond. Lastige maar heel belangrijke materie wil je een efficiënte, constante beweging maken. Maar
ook om meer clubsnelheid te genereren!
Om jullie daar kennis mee te laten maken hebben we een
fotoserie gemaakt van de setup met een ijzer en driver
en de impact (raakmoment) met een ijzer en driver. De
kleur rood stelt in dit geval ‘massa’ (gewicht) voor. De
kleur groen geeft ‘druk’ (pressure) weer.
IJzers
Bij de ijzer setup zie je dat zowel massa als gewicht mooi
gebalanceerd zijn boven de bal.

Op het moment van raken kan je zien, dat zowel de massa als de druk van de golfer, links van de bal is (vanuit
de speler gezien). Dit zorgt ervoor dat we een clubhoofd
hebben dat, op het moment van raken, neerwaarts aan
het bewegen is.

Driver
Hier is de setup van de driver te zien. de bal ligt uiteraard meer naar de linkervoet en het bovenlichaam is
heel licht naar rechts gekanteld. Je kunt zien dat de
massa van de speler zich al rechts van de bal bevindt
en dat de druk op het rechterbeen een fractie hoger is
dan op het linkerbeen. De reden dat dit anders is dan bij
het ijzer is dat we met de driver de bal in een opwaartse
beweging willen raken.

Nu zien we de impact van de driver. Het grote verschil
met het impact van een ijzer is dat bij de driver de druk
wel naar het linkerbeen gaat, maar dat de massa achter
of rechts van de bal blijft totdat de bal geraakt is.
Dit is een essentieel verschil tussen de driver en een
ijzer. Wil je als golfer beide slagen beheersen dan is dit
een goed vertrekpunt.

Momenteel bestaat de clubbladredactie uit vijf leden,
Ellen Holling, Kitty Nuijten, Els Schuring-Damen, Tony
Milani onder leiding van voorzitter Jeanette HolmanTetteroo. De uiteindelijke vorm van het blad wordt
verzorgd door Jan Jacobs.

De eerste redactiecommissie v.l.n.r.: Louis Gabreels,
Jos Jansen, Cora Hoes, Toine Akkermans, Estrid van
Hoogenhuyze en Monique Halkes.
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Een aanvulling in deze commissie zou zeer welkom zijn.
We zijn trots op ons clubblad! Een bericht in de mailbox verdwijnt meestal in de prullenbak maar een mooi
magazine heeft een bewaarfunctie en is het visitekaartje
van onze club Princenbosch.
Els Schuring
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Flora en fauna: bomen op Princenbosch

Afscheid van Ellen de Bont
Mij is gevraagd, als een van de beste vriendinnen van Ellen, om een stukje over haar te schrijven voor het clubblad. Dit ook naar aanleiding
van mijn verhaal tijdens het afscheid van Ellen,
waarbij haar activiteiten voor Princenbosch niet
mochten of konden ontbreken.
Het is absoluut geen complete opsomming van
alle activiteiten die Ellen voor Princenbosch
heeft gedaan, het schetst slechts een beeld van
Ellen, zoals ik haar ken en haar daarbij heb mogen meemaken.

Anna Pauwlonia

Tulpenboom

Princenbosch mag zich verheugen op veel
verschillende boomsoorten die, nu begin november, voor een mooi kleurspektakel in de
baan zorgen. De basis van de beplanting bestaat
vooral uit inheemse boom- en struiksoorten
zoals zomereik, beuk, meidoorn, grove den,
Spaanse aak, etc.
Maar op diverse plekken in de baan zijn ook
uitheemse bomen of speciale cultivars (speciaal
gekweekte bijzondere vorm of variëteit van een
soort) toegepast.
In dit verhaal wil ik jullie meenemen naar verschillende
bomen waarvan ik wel eens de vraag krijg “wat is dat” of
“wat is die mooi” of “geschonken door een lid”.
Ik volg hiervoor gewoon de hole’s.
Op de parkeerplaats in de hoge beukenhaag staat een
zakdoekenboom ‘Davidia involucrata’ die eind mei/begin
juli bloeit met kleine bruine bloemetjes met kenmerkende grote crèmekleurige schutbladeren, de zogenaamde
zakdoeken of vaantjes.
Hole A4 - links van de green staan enkele mispels
‘Mespilus germanica’ met witte bloemen in mei en
vruchten eind november. Voordat deze vruchten eetbaar
zijn (ze zijn keihard) moeten ze als het ware rotten. Dit
gebeurt nadat ze bevroren zijn, vandaar die spreuk.
Hole A5 - hier staat links voor het water een moerascypres ‘Taxodium distichum’ met speciale luchtwortels.
Omdat deze ver in het water staat heeft ze speciale wortels die het zuurstof naar de wortels brengt. In de herfst
kleurt deze boom mooi paars bruin en vallen de naalden.
Hole A9 - links achter de green staan 3 bijzondere
Japanse esdoorns die geschonken zijn door een oud lid
omdat ze in zijn tuin moesten wijken, deze boompjes zijn
misschien al 60 jaar oud.
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Hole B1 - hier staat aan de buitenkant van de dogleg
een Anna Paulowniaboom ‘Paulownia tomentosa’. Deze
boom heeft grote bladeren en bloeit in de zomer met
grote blauwpaarse trossen.
Hole B4 - rechts tegen het water staan twee horizontaal
groeiende iepen ‘Ulmus glabra ‘Horizontalis’ met zijn
opvallende, zoals de naam al zegt, horizontaal groeiende
takken. Iets verder staan enkele Zelkova’s, ‘Zelkova serrata’ met ook een bijzondere groeivorm.
Hole B5 - links van de grote eiken en hole B6 rechts voor
de rechterbunker staan smalbladige essen ‘Fraxinus
angustifolia’ die in het najaar spectaculair verkleuren
naar oranje tot diep paars.
Hole B9 - hier staan links voorbij de brug een amberboom ‘Liquidambar styraciflua’ met ook hele mooie
herfstkleuren, een aantal echte tulpenbomen ‘Liriodendron tulpiferum’ (dus niet de bekende magnolia’s die
we meestal tulpenboom noemen). Rechts van de green
tegen de vijver staat nog een tupelo ‘Nyssa sylvatica’
een moerasboom met schitterende herfstkleuren die je
nauwelijks tegenkomt in Nederland.
Als je weer naar B1 gaat staat er nog een trompetboom
‘Catalpa bignoinioides’ met grote bladeren en grote witte
bloemtrossen die in de winter lange peulvruchten geven.
Ook deze boom is geschonken.
Vanwege het heide-achtige karakter van baan C zijn
hier geen bijzondere boomsoorten aangeplant alleen ter
hoogte van green C9/damestee C1 staan enkele ginkgo’s
‘Ginkgo biloba’ een van de oudste boomsoorten op onze
aarde en waarvan de deskundigen nog steeds niet weten
of het een naaldboom of een loofboom is.
Fijne feestdagen en wederom veel golfplezier in 2022.

In 2006 werd ik benaderd door Mieke Bazelmans, toenmalig bestuurslid van Princenbosch, om de evenementencommissie van Princenbosch nieuw leven in te blazen. Ik ben akkoord gegaan op voorwaarde dat Ellen ook
mee mocht doen. Dat hebben ze geweten, voor reuring
hebben we gezorgd, vastgeroeste patronen doorbroken
en tegelijkertijd hebben we daar wat op de kaart gezet.
Het begin van de Bonte Vlek.
Zo was bijvoorbeeld het clubhuis het domein van Helma,
ook wat betreft de inrichting. De inrichting was niet
geheel onze smaak, maar Helma’s wil was wet. Ellen,
met haar gevoel voor styling, kon zich daar behoorlijk
aan ergeren en op een dag was ze er helemaal klaar mee
en rukte alle vitrage open. “Zo, dat ziet er veel beter uit”.
Alle aanwezigen werden doodstil en keken verschrikt op
naar Helma die op haar vaste stek aan de bar zat. Helma
bleef stoïcijns met een iets van een glimlach. Ze mocht
ons ondertussen wel een beetje en liet het gaan. Een
zucht van verlichting ging door het clubhuis. ’s Avonds
ging de vitrage echter wel weer dicht.
Tja, reuring…. Wat te denken van de stripper op de
vriendinnendag tijdens de 4-daagse. Dat liep totaal anders dan gepland, een hoop commotie, ook achteraf, zodanig dat toen we bij de opening van de lustrumdag voor
het 15-jarig bestaan met een gigantische zelfgemaakte

kartonnen taart aan
kwamen zetten, Hennie
Snijders, toen voorzitter
van Princenbosch (en
niet alleen Hennie), bijna
een hartaanval kreeg,
bang dat er een frivole
dame uit de taart zou
springen. Niets was minder waar, er kwam heel
onschuldig de zoon van
Marco en Els Blankers
uit met 2 flessen champagne.
Na de evenementencommissie hebben wij ook samen in
de lustrumcommissie van het 20-jarig bestaan van Princenbosch gezeten. De Bonte Vlek op stoom. Een jaar met
elke maand een activiteit, van bingo tot golf tot footgolf.
Daarbij lustrumkleding door Ellen ontworpen en als
slotstuk het kookboek van, door en voor de leden.
Het was een voor ons én voor de club fantastisch jaar.
Het golfen zelf was voor Ellen in die tijd maar bijzaak.
Alleen als het moest én als het mooi weer was, anders
raakte je haar maar in de war. Ze werd allengs wat enthousiaster naarmate ze beter ging spelen. Ze ging met
ons meespelen op de woensdagmorgen, al vond ze dat
vaak, vooral in de winter, wel heel vroeg. Ze hield dan
ook graag een golf winterslaapje.
En toch, ze is zelfs een vrijdagmiddag clubje begonnen.
Uiteindelijk golf 9 holes, 2x per week dus!!”
Ellen, een warme, bruisende, creatieve en wijze vrouw
met beslist een eigen wil en mening, die vooral wist hoe
te genieten en te houden van het leven.
We gaan haar missen.
Ingrid Vlek

Versterking gezocht
De redactiecommissie is dringend
opzoek naar uitbreiding van het team.
Vind je het leuk om onze commissie
te komen versterken of om geregeld een
stukje te schrijven, neem dan contact op
met onze voorzitter:
Jeanette Holman-Tetteroo
telefoon: 06 - 219 312 84

Erik-Jan Beenackers
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In gesprek met Patrick Gorreê
Ook het ‘Samen Trainen’ en natuurlijk
de reguliere lessen behoren tot mijn
werkzaamheden. Hier ligt het accent op
groei, bewustzijn, het ontwikkelen van
technieken en uiteindelijk zelfredzaamheid. Als de reacties dan positief zijn
geeft dat natuurlijk veel voldoening!
Wat zijn jouw doelen m.b.t.
de toekomst?
Ik wil de leden die les nemen zo goed
mogelijk en met veel aandacht en
enthousiasme begeleiden, soms met
nieuwe hulpmiddelen zoals het onlangs
aangeschafte apparaat voor put- analyse, de CAPTO.
https:/www.captogolf.com
Om uw spel op peil te houden kunt u
altijd een les boeken bij een Pro! Ik ben
enthousiast geworden en zeker van plan
om binnenkort een afspraak te maken.
Ellen Holling
Velen van u zullen Patrick inmiddels wel ontmoet en/of gezien hebben. Sinds een jaar werkt
hij samen met Folkert, de Head pro, op Princenbosch. Aanvankelijk in combinatie met golfclub
‘The Duke’, maar sinds september jl. fulltime
bij ons. Vandaag, 21 oktober, heb ik een gesprek
met hem.
Hoe bevalt het werk en het lesgeven tot nu toe?
Het werk bevalt mij erg goed, de baan is heel mooi en ik
vind het fijn om op deze mooie baan te kunnen werken.
Ik richt mij altijd op de persoon die les neemt en probeer
mij te verdiepen in wat hij of zij nodig heeft en ik maak
een persoonlijk account van iedere leerling. Tijdens de
les maak ik aantekeningen en een filmpje. Dit materiaal
krijgt iedereen mee zodat zij het thuis nog eens rustig
kunnen bekijken. Vaak ook nog voorzien van een trainingsschema.
Wat zijn jouw taken?
Ik ben veel bezig met de jeugd en met het jeugdprogramma. Het doel hiervan is dat de jeugdleden enthousiast
blijven voor de golfsport en plezier hebben in het spel zodat zij, indien mogelijk, in de toekomst kunnen of willen
doorstromen naar Heren 1, Dames 1 en/of naar Topgolf!
Ik wil dit zo goed mogelijk begeleiden. Daarnaast werk
ik met het team van Dames 1, de ambassadeurs van
Princenbosch. Binnenkort start het seizoen weer en het
is belangrijk dat wij voor die tijd bij elkaar komen (de
kick-off) om met elkaar verwachtingen uit te spreken
m.b.t. lessen trainingsstages, gezelligheid etc.
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Van de damescommissie

Zwarte Pin wedstrijd
Zondag 29 september werd op Princenbosch de
Zwarte Pin wedstrijd gespeeld, georganiseerd
door Polly van Denderen en Tommy Post. Het
was een aparte spelvorm en daarom zeer uitdagend om te spelen. De redactie ontving van de
beide winnaars een verslag.
Alex Jansen, winnaar strokeplay wedstrijd, netto score
85. Neen, de vlag was niet zwart maar stond op de meest
uitdagende positie van de greens waar de vlag normaliter niet gestoken mag worden wegens ‘te moeilijk’…
En afslaan van ROOD met als extra cadeau het aantal
slagen alsof u van GEEL speelt. Dus niet alleen ‘gemakkelijker’ om in minder slagen de green te bereiken maar
ook gunstiger voor de totaalscore. Eigenaardige doch
interessante uitdaging maar de echte wedstrijd, uiteraard, was gericht op het putten.

Op 26 oktober hebben wij het zomerseizoen afgesloten. Een seizoen waarin wij werden geconfronteerd met nogal wat aanpassingen voor wat
betreft de damesochtenden.
In de eerste plaats hebben wij afscheid genomen van de
inloop en het aan tafel contant betalen. Hiervoor in de
plaats kwamen de pinbetalingen en het vooraf inschrijven. Gelukkig is dit redelijk probleemloos verlopen en
functioneert dit nu goed. De enige die af en toe roet in
het eten gooide dit seizoen was Pluvius. Maar gelukkig
was iedereen voorbereid met regenkleding en paraplu.
Bijkomend voordeel was dat er niet zoveel gesproeid
werd tijdens de damesochtenden.
Vanaf eind maart mochten er weer 9 en 18 holes wedstrijden worden gespeeld.
Op 30 maart konden wij daarom het seizoen openen, helaas niet op de gebruikelijke manier met een modeshow
en tapas lunch, maar wel met voor iedereen een paashaas na afloop. Sommige dames (wie o wie?) lieten de
paashaas in hun golftas in de volle zon achter om op het
terras van een welverdiend drankje te genieten, hierdoor
smolt helaas de paashaas als sneeuw voor de zon.
Langzamerhand keerden we ook weer terug naar het
bijna oude normaal, dus terras en horeca open, uitslagen
en winnaressen en Q-wedstrijden met een lekker hapje
voor iedereen na afloop. Elke week werd er een wedstrijd
gespeeld waarbij wij het iedereen zoveel mogelijk naar
de zin hebben proberen te maken.
O0k vermeldenswaard is de uitwisseling tussen golfclub
de Wouwse Plantage, golfclub Cromstrijen en golfclub
Princenbosch. Deze werd gespeeld op de prachtige
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banen van de Wouwse Plantage. Drieentwintig dames
hadden zich opgegeven en hebben kunnen genieten van
een heerlijke golfdag waarbij Princenbosch de wisseltrofee mee naar huis heeft genomen!
In het kader van het lustrum van Princenbosch was er
een lustrumwedstrijd met een wel zeer bijzonder golfballetje. Kortom goed voor de teamspirit.
Ook hebben zich dit seizoen weer een aantal nieuwe dames gemeld op de damesochtend. Elma Klijn, Monique
van den Berg, Eiko Harafuji, Anne de Lange, Colette van
Gerven. Hopelijk melden zich de komende tijd nog meer
dames aan.
Ja en dan nu naar de afsluiting van het zomerseizoen.
We kunnen terugkijken op een zeer positieve afsluiting
van een ‘corona’ zomer 2021.
Dinsdag 26 oktober met een shotgun op lus A gingen 44
dames de baan in. Texas scramble, een gezellige wedstrijdvorm waarbij ieders kwaliteiten goed naar voren
komen. Het team van Ineke, Elma, Eiko en Barie als putkanjer won de dagwedstrijd. Hierna konden we genieten
van een heerlijke 2-gangen lunch in een super gezellige
entourage, hulde aan ons horecateam.
Tijdens de lunch werden de winnaressen van de diverse
categorieën bekend gemaakt.
En dan nu naar de berging en/of zolder om de winterlaarzen, winterjacks, sjaals, wanten etc. klaar te leggen
voor de koude dagen die ongetwijfeld gaan komen. Maar
denk eraan in het clubhuis brandt de kachel.
Dames we hopen jullie in grote getalen te zien op onze
damesochtenden en speciaal voor de nieuwe leden: Doe
gezellig mee en ervaar het zelf.
Lineke, Dot, Eveline, Else, Elly

69 dapperen (48 mannen en 21 vrouwen, hcp van -1 tot
33) gingen de uitdaging aan.
De longhitters probeerden meteen met 1 slag de bal klaar
te leggen voor een easy approach naar de green maar
werden daardoor meermaals verrast door een (voor hen)
te korte(?) fairway met als gevolg dat hun bal dikwijls
zoekraakte in de ongenadige rough (waarvan schrijver
getuige).

Ikzelf had een goede dag d.w.z. mijn drives bleven allemaal op de fairway (soms wel op de fairway van de
baan ernaast, maar wat maakt het uit?) en ver genoeg
om met het 2de of 3de shot in regulation op de green te
landen. Daarna gemiddeld 2 puts en klaar is kees. Naar
mijn gevoel stonden de vlaggen niet veel moeilijker dan
gewoonlijk (greenkeepers weten wat ze doen) tot, zoals

te verwachten, op hole C8, namelijk op de steile flank
tussen links midden en de achterkant. De zwaartekracht
hief zijn tol waardoor ieder gemiste of te kort gespeelde
bal onverrichterzake terugkeerde naar zijn startpositie.
Hier had ik (slechts) 4 puts nodig om uit te holen.   
Dankzij de geweldige sfeer door het goede weer, mijn
medespelers, de perfecte status van de baan en mijn
(toevallig) goede vorm kon ik met een netto score van 85
strokes net als eerste eindigen.
MAAR de persoon met het minst aantal puts werd de
echte winnaar.
Peter Marijnissen, samen met Richard Beenackers de
winnaar met 12 puts.
Nog nooit had ik meegedaan met de Zwarte Pin wedstrijd, maar het was een bijzonder leuke ervaring. In
feite waren het twee wedstrijden in een, een strokeplay
met handicapverrekening en een putwedstrijd.
In goed gezelschap van de dames Kitty Kiewied en Ineke
Hoogeboezem begonnen we aan deze bijzondere klus.
De pinposities waren door Tommy uitgezet en een hele
uitdaging om uit te holen.
Dat gold zeker voor de pin op C8. Gezien waar de pin
stond was het bijna te vergelijken met de Alpe d’Huez.
Menig deelnemer vond hier zijn Waterloo. Ik had die
dag veel geluk, want vanaf een meter of 15, net langs een
sproeier, rolde de bal sierlijk in de hole. Met een putscore
van 0 was mijn vreugde groot.
Je hebt van die dagen dat het goed zit met putten en
zo’n dag was het zeker voor mij tijdens de Zwarte Pin
wedstrijd. Bij de einduitslag bleek ik samen met Richard
Beenackers de putwedstrijd te hebben gewonnen, een
feit waar ik best trots op was. Om gelijk te eindigen met
zo’n crack van Princenbosch geeft je vleugels.
Tenslotte: Al met al een hele leuke dag, mogelijk gemaakt door Tommy en Polly. Veel dank voor de organisatie en we hopen dat deze wedstrijd volgend jaar een
vervolg gaat krijgen. Dan zijn we er zeker weer bij.
Alex Jansen en Peter Marijnissen
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Referee op PB
Regelcommissaris zijn op GC Princenbosch is leuk!! Zoals bij iedere sport en
ieder spel bestaan er regels. Dat is om het
spel goed te laten verlopen en het resultaat
min of meer objectief te kunnen vergelijken met andere spelers en andere teams.

Sponsors in de
Sponsors
in de
Spotlights:
Spotlights:

Bij golf is de situatie speciaal omdat de baan, de
natuur, en het feit dat je tegenspeler(s), zich vaak
op ruime afstand bevinden. Er bestaan ook twee
spelvormen t.w. strokeplay en matchplay.

Witlox
HOFKENS
HIGVCS

Tijdens de lessen om het spel technisch onder de
knie te krijgen wordt er weinig aandacht aan de
regels geschonken; voor het regelexamen bestaat
er het regelboekje en de site van de NGF met
regeluitleg.

De allesreinigers.
Voor velen van u zal de naam Witlox bekend zijn.
De naam staat op de lidmaatschaps-badges van
Princenbosch alsook op het naambord bij de putVoor onze van
rubriek
Sponsors
in de Spotlights
tinggreen
C-1. Elk
jaar organiseert
Witlox VCS
hebben
we deze
voor een
een
golfdag
voorkeer
circagekozen
120 personen.
Debedrijf
deelnedat
overal
wordt
gekend
en
herkend:
HOFKENS
mers zijn cliënten en werknemers van Witlox acHIG, een familiebedrijf dat al 62 jaar bestaat.
countantskantoor.

waarderingen; adviezen voor personeelszaken (HR-beleid,
werving en selectie).
Afspraken nakomen is de hoofdzaak. De facturering gaat
Elke
opnieuw
ervaart hij
kans
om in dit Ze
viadag
vaste
prijsafspraken
en als
dateen
geeft
duidelijkheid.
mooie
bedrijf
kunnen
werken.op de markt te zijn, maar ze
claimen
niettede
goedkoopste
Hofkens
is opbijvelerlei
terreinen
o.a. in toe
de aan de
horen wel
de beste.
Witloxwerkzaam:
voegt iets extra’s
industriële reiniging voor de lichte en zware industrie;
werkzaamheden en bekijken alles vanuit de belangen van
foodreiniging, rioolservice, gevelreiniging, glasbewasde klant. Het doel is om ondernemers te ont-zorgen en te
sing, schoonmaak van kantoorpanden, kleedkamers,
In het mooie hoofdkankijken naar deenz.
doelstellingen
de ondernemer.
Tijdens een open en gezellig interview
met
mede-eigenaren
trappenhuizen,
Overal waarvan
gewerkt,
gesport en
toor in Oosterhout word
Voor wordt.
beide mannen levert dat een druk bestaan op, er blijft
Bo de Jong en Gerard Keetels spreken
we ontvangen
over de relatie
geleefd
ik gastvrij
dan ook weinig tijd over om te golfen. Maar elke 1e dinsdag
van onze golfclub met hun bedrijf.
door Mark Hofkens, de
van denoemen
maand iszeerzichzelf
een golfmiddag
met de businessclub,
Bo de Jong is werkzaam als belastingadviseur
en
Gerard
Waarom
De Allesreinigers?
Dat is
36-jarige CEO van dit
waarvan
Bo
namens
hun
bedrijf
lid
is. Twee
ledenGeen
van de
Keetels is een van de accountants
die
zich
toelegt
op
de
simpel: zij maken alles schoon en pakken
alles aan.
bedrijf. Hij vertelt dat hij
omgeving
is henlopen
onbekend
en geen- ieder
reinigingsvraagstuk
al van
kinds af aan zeer
businessclub
die middag
met een gast- in een
contacten met het Midden en Klein
Bedrijf.
is ze
te gek.
staan
vooral bekend
hun
reguliere
geïnteresseerd was in zijn
flight
vanZij
vier.
Vervolgens
sluitenom
ze af
met
een hapje en
schoonmaakonderhoud
van kantoren en productieomgewerkzaamheden
een drankje.
Witlox is een familienaam, dezevaders
familie
is oorspronkelijk
ving. Zij zijn groot geworden in het reinigen van induswilde
mee
afkomstig uit Vught. Het bedrijfenishij
ruim
25 met
jaar hem
geleden
triële omgevingen en worden zeer gewaardeerd om hun
naar
alle
projecten.
Het
naar Breda gekomen en in 2002 openden ze ook een
snelle actie en reactie bij calamiteiten.
lag dan ook voor de hand
kantoor in Etten-Leur. De grondlegger van Witlox woont
Met vaste teams werken ze in allerlei soorten gebouwen
dat hij, als enige zoon, op
in Bavel en was voorheen ook lid van de businessclub op
en werkomgevingen.
enig moment zijn vader
Princenbosch.
Het bedrijf heeft vier vestigingen. Het hoofdkantoor
ging opvolgen.
is gevestigd in Oosterhout en er zijn een vestigingen in
De
heren
vertellen
onsgebeurd
dat zij zich
zeer gelukkig
Westervoort, in Wijster en op Moerdijk. In totaal werken
Datbeide
is enkele
jaren
geleden
en Mark
vertelt me
voelen
op Princenbosch.
De club
open
en toegankelijk en er zo’n 450 mensen. Zij zijn 365 dagen per jaar 24/7
enthousiast
en gedreven over
watiszijn
werkzaamheden
niet
extreem exclusief. De voorzieningen op Princenbosch actief en bereikbaar voor hun diverse cliënten.
inhouden.
vinden ze uitstekend en hun gasten zijn elk jaar weer zeer
tevreden en enthousiast.
Veel klanten van Witlox VCS zijn afkomstig uit onze regio
en zij voelen zich op de golfbaan dan ook direct thuis.
Witlox VCS heeft zich toegelegd op branche-specialisatie:
Zakelijke diensten, de Automotive Industry, Transport &
De lijfspreuk van Witlox 'Solide, Slagvaardig, Sociaal'
Logistiek, de Zorg sector, de Bouw en de Agrarische sector.
wordt gesymboliseerd door: de golfbal (Slagvaardig),
Samen met de ondernemers wordt vooruitgekeken en worden er risicoanalyses gemaakt.
de jeu-de-boule bal (Solide) en de bitterbal (Sociaal).
Men heeft zich tevens gespecialiseerd in de eerstelijns zorg:
het begeleiden van de aan-/verkoop van bedrijven; bedrijfs
Jeanette Holman en Floor van Rie
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Omdat tijdens wedstrijden de interpretatie van de
regels door de spelers nogal eens kan verschillen
bestaan er Referees. Referee wordt je door je aan
te melden bij de H & R commissie van de club, dat
je interesse hebt. De club meld je aan bij de NGF
en die organiseert regelcursussen.

Vader Jos Hofkens is actief lid van golfclub Princenbosch. Zoon Mark heeft wel zijn GVB, maar heeft helaas
niet de tijd om te golfen. Als voorzitter van het Managementteam heeft hij zijn handen vol aan de organisatie en
hij verzorgt tevens de acquisitie.
Al 12,5 jaar werkt hij in dit bedrijf. Hij volgde eerst een
hbo-opleiding commerciële economie. Zijn technisch inzicht kwam van pas bij het samenstellen van de speciale
vrachtwagens die nodig zijn voor het verrichten van de
specifieke werkzaamheden. Deze vrachtwagens worden
door de firma Koks in Alkmaar gebouwd in overleg en
samenspraak met Mark Hofkens. Alles wordt door hem
uitgedacht.
Zij hebben niet voor niets als slogan: “Als wij het niet
meer schoonkrijgen, breek het dan maar af!”
Het hoofdkantoor en omgeving zien er dan ook prettig
en zeer verzorgd uit. Alsof het pand pas is opgeleverd.
Om door een ringetje te halen.
Vriendelijke receptionistes en een even vriendelijke en
gastvrije Mark Hofkens completeren de goede sfeer. Onder de indruk verliet ik de vestiging in Oosterhout.
U weet het nu: “Als zij het niet meer schoonkrijgen,
breek het dan maar af!”
Jeanette Holman

Er bestaat een Regelcommissaris 1 en 2 en een
Nationale RC.
RC zijn op GC Princenbosch is leuk omdat binnen
onze club zowel Dames als Heren en Herensenioren op het hoogste niveau spelen. Zo komt de
top van de Nederlandse golfspelers naar Princenbosch en kan de RC met deze discussiëren over de
interpretatie en vervolgens een beslissing geven
de zgn. RULING. Deze is bindend.
Ook de jeugd van Princenbosch speelt op behoorlijk niveau en daar is veel ‘regelwerk’ te doen.
De regels zijn in het recente verleden aanzienlijk vereenvoudigd, zo zijn een groot aantal gele
hindernis-markeringen vervallen.
Ook vindt er jaarlijks overleg plaats binnen de
H & R commissie, waar de RC onder valt, over de
‘eerlijkheid’ van de baan, de plaats van de markering, de bunkers en dergelijke.
De RC’s geven regellessen voor competitie-teams
en voor de jeugd en GC Princenbosch heeft de
ongeschreven regel dat bij alle wedstrijden een RC
aanwezig is of telefonisch bereikbaar is.
Kortom: het RC zijn op Princenbosch is een dynamisch gebeuren en wij roepen de clubleden op
zich aan te melden voor de RC opleiding.
Simon Prins
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30 jaar Princenbosch
Ter gelegenheid van de viering van het 30-jarig bestaan van onze golfclub
hebben we voor u een overzicht samengesteld van foto’s over deze periode.
Veel foto’s komen uit het jubileumboek dat ter gelegenheid van het 25-jarig lustrum is uitgegeven. Toch meenden wij er goed aan te doen om een
aantal van deze historische foto’s wederom in dit overzicht op te nemen. Wij
denken velen van u hiermee weer een plezier te doen. Voor de nieuwe leden
is dit wellicht een kennismaking met het verleden. Verder wil ik u toch één
bijzonder feitje niet onthouden:
Alle voorzitters van de afgelopen 30 jaar zijn nog in leven! Hieruit blijkt
maar weer dat golf een heel gezonde sport is én dat het verrichten van
vrijwilligerswerk voor de club absoluut geen schade oplevert voor uw gezondheid!

Tijdens de eerste jaren van het bestaan staat alles nog in de steigers,
daarna gaat het clubleven pas echt draaien en worden de eerste achttien holes gerealiseerd. Er komen allerlei commissies, er verschijnt een
clubblad en het bestuur functioneert volop. Op Toxandria worden de
eerste GVB-examens afgenomen.
Architect Alan Rijks ontvouwt zijn plannen voor de eerste 18-holes
baan die op 6 mei 1994 wordt geopend. Door Helma en Kees Beenackers wordt de eerste steen gelegd voor het clubhuis. Er komt een echt
terras en er worden wedstrijden en festivals georganiseerd.

Tijdens de ALV van 14 april 1997 werd de eerste internetsite van de club gepresenteerd in het belang van betere
communicatie. In 2001 wordt het 10-jarig bestaan van de
club gevierd. In 2003 bereikt de club een nieuwe mijlpaal
met de uitbreiding van de baan naar 27 holes (de C-lus).
Deze uitbreiding betekent voor de club dat zij 400 nieuwe
leden kan verwelkomen. Ook wordt de verbouwing van het
clubhuis afgerond, waarmee de club een volwaardige eigen
verenigingsruimte krijgt. De kleedkamers zijn uitgebreid
en de golfshop is substantieel vergroot. Het jaar 2005
wordt door de nieuwe voorzitter uitgeroepen tot jaar van de
etiquette. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het
repareren van pitchmarks en aan de golfkleding.
In het lustrumjaar 2006 krijgen alle 27 holes nieuwe pinnen en wordt aan iedere pin een klein vlaggetjes bevestigd.
In 2007 nemen de broers Erik-Jan en Richard het beheer
van de golfbaan over van hun ouders. Zij gaan genieten van
een welverdiend pensioen. Het clubblad krijgt een volledig nieuwe lay-out en ook de binnenzijde van het clubhuis
krijgt een facelift.
In 2010 beleven we een winter met veel sneeuw en ijs. Het
blijft lang wit. Nu er niet gegolfd kan worden wordt er een
langlauf-traject uitgezet.
In 2011 viert Princenbosch haar 20-jarig bestaan, onder
leiding van een unieke lustrumcommissie kwam o.a. de
uitgave van een kookboekje van en voor Princenbosch tot
stand. Ook beleefden we in het jaar 2011 de uitgave van het
eerste full color Clubblad.

In 2012 komen, naast de reeds
aanwezige oranje, rode en witte tees,
er ook blauwe en witte tees bij en
spreken we ook niet meer van heren
tees of dames tees. In 2013 zijn
nieuwe leden niet langer verplicht
een obligatielening aan te gaan met
de club. Omdat er steeds minder
clubgolfers komen, moest Princenbosch iets verzinnen om het teruglopen van het ledenbestand tegen te
gaan. Met komt met de actie ‘Leden
werven leden’. Deze actie wordt een
doorslaand succes en leidt tot 100
nieuwe leden.
In 2015 gaan we over naar een nieuwe driving range. In 2016 vieren we
het 25-jarig bestaan van de club met
tal van activiteiten, onder andere een
ontbijt op hole A9.
Ook het Greenkeepersteam viert
dan bijna zijn zilveren jubileum. Nu
kunnen ze trots zijn op hun werk dat
ervoor heeft gezorgd dat de golfbaan
er zo schitterend en goed onderhouden bijligt.
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In 2018 ondergaat het clubhuis een volledige renovatie. In het
Met haar 27 holes is Golfclub Princenbosch uniek in de regio
gerenoveerde clubhuis vieren Kees en Helma, samen
Breda.met
En datfamilie,
heeft grote voordelen, zoals mindere wachttijden
meer variatie
door de drie verschillende luscombinaties.
hun 50-jarig huwelijksfeest. Kort daarna overlijdtenKees
Beenackers.
Helma Beenackers overlijdt twee jaar later.

s s s
s s s

De 27 fraaie en interessante holes
A-B
Er
wordt
gewerkt
aan
een
verlichte
par
3-baan.
Helaas
maken Princenbosch tot
B-C breekt in
2020 de ‘coronapandemie’ uit en komt vrijwel alles stil te liggen. De
C-A
moet worden uitgesteld.
een unieke golfclub inofficiële
deopening
regio

Naast de grote aandacht en onderhoud van de holes is er bij
de invoering van 5 tees per hole veel aandacht besteed aan de
ontwikkeling van de nieuwe holeborden.
Clubblad Princenbosch 2015 april artikel holeborden.indd Alle pagina's
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In 2021 kan langzaam weer het een en andere worden
opgestart. Omdat de broers Beenackers te kennen
hebben gegeven hun taak te willen beëindigen, wordt
tijdens de ALV van juli 2021 besloten dat, indien mogelijk, de club de golfbaan van hen zal overnemen.
De lustrumviering van het 30-jarig bestaan van Princenbosch kan gelukkig doorgang vinden en eindigt met
een groot feest.
Helaas worden ons daarna weer beperkende coronamaatregelen opgelegd.
Er is veel veranderd in de loop der jaren. Momenteel
is er een lange wachtlijst mede vanwege het feit dat de
golfsport een van de sporten is die lang beoefend kan
worden.

De Ryder-cup
Eindelijk na twee jaar kon er weer een Rydercupwedstrijd georganiseerd worden. De jaarlijkse confrontatie tussen Amerika en Europa.
De mannen van de herenochtend hebben, zoals
altijd, een indeling gemaakt op basis van handicapverrekening. Europa kreeg zomaar 2 slagen
meer!!
We werden die ochtend ontvangen met koffie en een zoete lekkernij en iedereen kon kennismaken met zijn maat
en met zijn tegenstanders. Of zoals sommigen zeiden,
met de vijand. Heerlijk die gezellige drukte, met over en
weer opmerkingen over het verloop van de wedstrijd,
voor het begin van de tweestrijd.
Nadat voorzitter Chris de spelvorm had uitgelegd, was
het woord aan de beide captains. Cees Peters, captain
van Europa, mocht als verliezer van de laatste confrontatie in 2019, als eerste zijn manschappen toespreken.
Dat was wel nodig, want de laatste keer was Europa zeer
duidelijk verslagen door Amerika.
Hij nam duidelijk de tijd zijn troepen toe te spreken, te
motiveren en had regelmatig een persoonlijk woord voor
een medespeler of een goede tip, hoe te spelen of hoe de
tegenstander goed in de weg te lopen.
Daarna kwam captain Warden van Amerika aan het
woord. Hij hield het kort, want zijn manschappen wisten
precies wat ze moesten doen, om Europa weer te verslaan. Hij hoefde zijn mannen dus niet allemaal persoonlijk toe te spreken, omdat ze allen zeer goed gemoti-

Vrijwilligersdag Princenbosch
veerd waren. Wel vertelde hij dat hij graag weer die grote
beker op zijn nachtkastje wilde hebben. Daar stond hij al
2 jaar!!
Om 9.30 uur stond iedereen klaar op de aangewezen
hole op baan B of C en kon de wedstrijd beginnen.
Gelukkig bleef het de hele dag droog met een redelijke
temperatuur, zodat er lekker gegolfd kon worden.
Na ongeveer 4 uur druppelden de teams een voor een
binnen en werden we getrakteerd op een lekkere hamburger (Amerika) of een heerlijk pasteitje (Europa) en
moesten we wachten op de uitslag.
Het duurde niet lang eer onze voorzitter de uitslag
bekend maakte. Europa had met 19 punten verschil
gewonnen en daar waren zij uiteraard erg blij mee. Een
hertelling vond Amerika niet nodig, want dit was een
duidelijke overwinning van Europa.
Zouden die persoonlijke woorden van captain Cees toch
de uiteindelijke doorslag hebben gegeven?? Captain
Cees, mag het komend jaar die grote beker thuis op zijn
nachtkastje zetten en daar was hij erg blij mee.
Beiden captains bedankten de commissie voor het organiseren van deze wedstrijd en nogmaals hun teams voor
de geleverde prestaties.
Maar volgend jaar is er weer een Ryder-cup en wie wint
er dan? Tot volgend jaar.
Warden Deenen

Winnaars landelijke finale familietoernooi
Vader en zoon,
Alexander en Jaden
Renders
(golfclub Princenbosch)
wonnen op overtuigende
wijze in de categorie
1 t/m hcp 18.
De wedstrijd werd
gespeeld op de
Nunspeetse Golfbaan.
Gefeliciteerd!
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Voor vrijwilligers die het afgelopen jaar veel
voor de club hebben betekend werd op 15 oktober een gezellige dag georganiseerd. Het Bestuur wilde op deze manier de leden bedanken
voor hun enthousiasme en inzet.

Ingeborg, de clubmanager sloot zich aan bij de woorden
van de voorzitter en zij hoopte, in de toekomst, nog meer
leden persoonlijk te ontmoeten.

Het beloofde een gezellige dag te worden, want de opkomst was groot en ook de weergoden waren ons goed
gezind. De dag begon regenachtig, maar al spoedig brak
de zon door en werd het een zonnige en warme dag!
Ingeborg Hess en Andrea Wbra ontvingen de deelnemers met koffie en broodjes. Ook de startlijsten waren
aanwezig, belangrijk en spannend, want met wie vorm je
dit keer een team?
Om 13.00 uur werd het startsein voor de wedstrijd gegeven. De spelvorm was Texas Scramble-vierbal strokeplay, een prima, ontspannen spelvorm omdat altijd met
de beste bal doorgespeeld kan worden.
Ik had een fijn team. Met Evert-Jan, Ton en Frans
probeerden wij, met zo min mogelijk slagen, de puts te
maken, maar helaas lukte het soms net niet! Wij hebben
dus niet gewonnen, maar het plezier was er niet minder
om. Het was een fantastische dag!
Na de wedstrijd was er een gezellige nazit, een prijsuitreiking en een heerlijk diner.
De voorzitter André Barendrecht bedankte alle aanwezigen voor hun bijdrage, want zonder vrijwilligers, die zich
belangeloos en met enthousiasme inzetten, kan een club
niet goed functioneren.

De stralende winnaars van deze dag waren:
Simone Groels
Harrie Bongartz
Jan Jacobs
Cees de Roover
Hartelijk gefeliciteerd!
Ellen Holling
Mocht u zich als vrijwilliger willen aanmelden dan kunt
mailen naar: clubmanager@princenbosch.nl
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Handicapregistratie en Q-kaart verwerking
Handicapregistratie in het nieuwe
Wereld Handicap Systeem
Het handicapsysteem binnen de golfsport is
redelijk uniek en maakt het mogelijk dat spelers
hun spelniveau kunnen meten en dat golfers van
verschillend niveau op gelijke voet wedstrijden
met elkaar kunnen spelen. Vanzelfsprekend zijn
er omtrent de handicap registratie regels opgesteld en is het belangrijk dat golfers zich hier
aan houden.
Een speler die een qualifying ronde wil gaan spelen,
moet dit vooraf registeren of op de eerste tee bij zijn
marker kenbaar maken dat:
• Hij/zij een qualifying ronde wil spelen
• Van welke kleur tee hij/zij speelt en
• Hij/zij een 9 of 18 holes ronde gaat spelen.
Na de ronde dient de speler de qualifying score (digitaal)
te ondertekenen en zo snel mogelijk (digitaal) in te leveren, in elk geval voor middernacht van de dag waarop de
ronde gespeeld is.
Er zijn spelers die alleen goede qualifying scores inleveren. Zij besluiten na afloop van een ronde dat ze de score
willen laten meetellen voor hun handicap en leveren
de score in. Dit is strijdig met de handicapregels! Voor
de invoering van het WHS had dit alleen invloed op de
eigen handicap van deze spelers, maar onder het WHS
heeft dit nu ook invloed op de PCC (Playing Conditions
Calculation). Als deze spelers de PCC kunnen beïnvloeden, dan kunnen ze dus ook de handicap van andere
spelers beïnvloeden.
De PCC wordt bepaald door minimaal 8 qualifying
scores die elke dag ingeleverd worden. Als een baan
door de setup of weersomstandigheden op een bepaalde
dag moeilijker of makkelijker speelt dan normaal, dan
uit zich dat in de scores die ingeleverd worden en in de
PCC die aan het eind van elke dag automatisch berekend
wordt. Op basis van de PCC wordt het dagresultaat van
spelers soms aangepast, zodat dit dagresultaat beter
weerspiegelt hoe goed hun prestatie was. Een PCC van
0 betekent dat de baan speelde zoals verwacht. Een PCC
van -1,0 betekent dat de baan makkelijker speelde dan
normaal. Een PCC van +1,0 of +2,0 of +3,0 betekent dat
de baan moeilijker speelde dan normaal
Maar als een deel van de spelers alleen goede scores
inlevert, dan kan dat leiden tot een PCC die niet werkelijk weerspiegelt of een baan moeilijker of makkelijker
dan normaal speelde. Als er veel goede scores worden
ingeleverd, dan kan dat resulteren in een PCC van -1,0
terwijl de “ware” PCC van die baan op die dag misschien
wel 0,0 was of zelfs +1,0 tot +3,0
Als de handicapcommissie ziet dat spelers alleen goede
scores invoeren, dan moet men deze spelers hierop
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aanspreken. Maar bij de oplossing van dit probleem is er
ook een rol weggelegd voor de marker. Bij elke qualifying
score die wordt ingevoerd, is er immers sprake van een
speler en een marker. De marker houdt de score van de
speler bij, verifieert de score met de speler en keurt de
score goed. De marker speelt dus een belangrijke rol in
het handicapsysteem, hij of zij borgt de kwaliteit van het
systeem. En sinds de invoering van het Wereld Handicap
Systeem en de PCC is dit nog meer het geval dan vroeger.
Het is voor u dus belangrijk niet alleen te weten wat uw
plichten als speler maar ook als marker, want de marker
kan door juist te handelen een grote bijdrage leveren aan
juiste handicaps en correcte PCC’s
De rol van de marker
• Voor het begin van een ronde van een speler horen dat
hij/zij een qualifying ronde wil spelen (en hoeveel
holes en van welke tee), zodat de marker vanaf het
begin weet dat hij/zij de scores moet bijhouden;
• Tijdens de ronde erop toezien dat de speler de golfregels juist toepast;
• Samen met de speler het aantal slagen per hole tellen
en deze noteren op elke hole (de bruto score)
• De score (digitaal) goedkeuren, bij voorkeur voor middernacht van de dag waarop de ronde gespeeld is.
Alleen dan kan de score meegenomen worden in de
bepaling van de PCC.
Als de marker het niet eens is met de score van de speler
of niet verwittigd was dat de speler een qualifying ronde
wilde spelen of dan mag hij/zij de score niet goedkeuren.
Dit kunt u in de GOLF.nl app doen en bij twijfel kunt u
de scorekaart voorzien van opmerking in de brievenbus
van de handicap en regelcommissie deponeren.
Een digitale scorekaart welke na 48 uur niet door de
marker bevestigd is wordt definitief Non-Q. Dus niet
alleen de speler is verantwoordelijk, als marker dient
u eveneens integer te handelen en niet de PCC en de handicap van uw clubgenoten onterecht te beïnvloeden.

Informatie Q-kaart verwerken
Vanaf 1 maart 2021 zijn er strikte regels voor het
verwerken van Q-kaarten
Golf.nl App
Q-kaarten aanvragen bij voorkeur met de
Golf.nl App waarbij de digitale goedkeuring binnen 1 minuut ook via de Golf.nl
App gaat. Golf.nl App is niet te gebruiken voor starttijden boeken en wedstrijden op Princenbosch.
Q-kaarten aangemeld met Golf.nl App
• Marker moet ook de Golf.nl App hebben
• Marker moet score goedkeuren via de Golf.nl App

Regeltjes & Zo
• Nadat marker de score goedkeurt, komt de score
binnen bij Princenbosch
• Score niet goed: keur de kaart wel goed en stuur een
mail naar hrc@princenbosch.nl om te laten corrigeren
• We kunnen pas corrigeren als de kaart bij ons binnen
is
• Als de voorgaande score niet goedgekeurd is, kan er
geen nieuwe Q-kaart aangevraagd worden.
E-Golf4U App
E-Golf4U App kan ook voor Q-kaarten
gebruikt worden, maar de digitale goedkeuring gaat via een e-mail naar de marker en is minder gebruiksvriendelijk. De
E-Golf4U App is wel
noodzakelijk voor starttijden boeken en score invoeren
van Princenbosch wedstrijden.

Q-kaarten aangemeld met E-Golf4U App
• Marker is lid van Princenbosch en heeft een Lidcode
• Lidcode selecteren (niet naam zelf intypen als tekst),
marker ontvangt een e-mail
• Marker moet score goedkeuren op dezelfde dag vóór
24.00 uur
• Na goedkeuren van de marker wordt de kaart automatisch verwerkt bij de NGF
• Geen bevestiging van de marker per mail : de kaart
wordt niet verwerkt
• Marker is gastspeler: ADVIES: Q-kaart aanvragen via
Golf.nl App of via E-Golf4U en bij opmerking vermelden dat marker gastspeler is.

Paul Heger

Golf Blues
Ligt het aan het seizoen? Komt het door Coronamoeheid? Is het herfstdepressie?
Mijn golfcarrière is tot een dieptepunt beland.
Sinds de blaadjes zijn gevallen, sla ik geen bal
meer.
Hoopvol start ik iedere keer met een verse kaart in de tas
een nieuwe ronde. Bij elke slag concentreer ik me op de
bal en probeer ik nergens anders aan te denken. Ik kijk
de bal na totdat hij neervalt en probeer met een dwingende blik in de ogen de uitrol te verlengen.In mijn hoofd
ontstaan de mooiste slagen en maak ik de meest strakke
puts. “Het is golfen”, troosten mijn vriendinnen als ik
weer zucht van teleurstelling. “Het gaat op en neer. In de
winter kun je ook moeilijk scoren”.Toch is mijn plezier
niet verdwenen. Trouw ben ik aan mijn golfclubjes met
wie ik een paar keer in de week 9 holes speel. Ik ben in
goed gezelschap ook wat betreft mijn golf blues.
Want wat leggen we allemaal de lat hoog voor onszelf.
Dat staat niet in verhouding tot de handicap die we hebben. Zelden zijn we tevreden over de slag die is gemaakt.
Het kan altijd nog verder en beter geplaatst.
Daarom heb ik me weer ingeschreven voor de cursus:
Samen trainen, die deze winter weer is gestart. Want ik
wil het plezier in golf blijven behouden en vooral mijn
golf blues vergeten.
Ik hoorde een toepasselijk lied wat herkenbaar is voor
velen en een beetje collectieve troost biedt aan iedere
golfer.
Els schuring

That’s Golf Blues (you tube)
You walk up to the tee and think about your swing.
Well, that’s your first mistake, don’t think about anything.
Cause they hook and they slice, you put once and then twice
You got the skill and the luck, you’re in the zone Ah…
That’s golf
When the Golf Gods are smiling, it’s a grand old game
But when you are hitting seven, that’s a crying shame.
The next big pond you gonna jump in a drown
That won’t work, you have to keep your head down.
Straight down the fairway and one in two
Tap in for birdie, this is easy to do
Take a stance, get a grip, keep it loose, let’er rip!
That’s golf
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Bericht van de caddiemasters

Eigen spelletje
Mijn ervaren voorganger columnist Ton Hamann nam in mei dit jaar afscheid van het
Clubblad en zijn lezers onder de titel “De laatste
hole”. Dat klinkt behoorlijk definitief. Terwijl
er in golf eigenlijk nooit een definitieve “laatste
hole” is en er altijd weer een nieuwe eerste hole
is met bijbehorende nieuwe kansen.
Na Ton’s definitieve laatste hole, ben ik nu aan slag op
mijn eerste hole. Nou ja, aan slag........?
Het zal niet gemakkelijk zijn een ervaren rot in het vak
op te volgen: 16 jaar creatieve columns schrijven vanaf
2005 is niet niks! Het voelt zoiets als afslaan nadat je
voorganger op ruim 250 meter midden op de fairway ligt
en je direct beseft die afstand nooit te kunnen halen.

De Caddiemasters en Marshals proberen onzichtbaar te zijn als het goed loopt in de baan en
zichtbaar indien het minder loopt.
Vooral grote groepen krijgen speciale aandacht.
Zij zijn doorgaans niet bekend met de baan en
de routing. Het gebeurt daardoor weleens dat
een flight van de verkeerde afslag afslaat met
alle gevolgen vandien, zoals stagnatie in de baan
en frustraties bij de medespelers.
In 2022 zullen wij onze aandacht verder intensiveren
juist voor groepen, zowel bij het vastleggen van de
reservering als bij de begeleiding in de baan. We gaan
werken met flightcaptains en zullen de kwaliteit van de
groepen eerder monitoren. We zullen de groepen wijzen
op onze Local Rules en hen vooraf erop wijzen dat er
geritst wordt na de doorstart en er dus geen volgtijdelijke
terugkomst op het terras gegarandeerd kan worden. Het
geeft natuurlijk geen garantie dat er dan nooit problemen zullen ontstaan.

maar ook greenfeespelers hebben de baan ontdekt en
gemerkt dat deze uitdagend is voor zowel de startende
als de vergevorderde speler. Nu het gras bij de buren niet
langer groener is dan bij ons en voldoende is aangesterkt, gaan we inzetten op een betere benutting van
deze fantastische faciliteit. Er hebben zich al leden als
groepje aangemeld om op een vaste avond te spelen en er
zullen diverse thema-avonden georganiseerd worden.
Indien u zelf gaat spelen graag zoveel mogelijk vooraf
reserveren, maar u kunt natuurlijk altijd (en spontaan)
introducees (met een NGF pas) meenemen ad euro 12,50
zodat zij de bijzondere sfeer kunnen proeven, zeker als
onze baan is verlicht in de avond. Door de week is deze
standaard verlicht. In de weekenden afhankelijk van de
vraag.

Het is niet bij iedereen bekend dat onze handicars zijn
uitgerust met een vast gps-routesysteem. Zodra men van
die route afwijkt, stopt de handicar. Door achteruit te
rijden kan men weer op de juiste route komen.

Op het bord bij de toegang van de Par 3-baan zullen wij
de themadagen aankondigen. Heeft u zelf ideeën voor
een ‘special event’ of wilt u met een groepje reserveren
dan kunt u altijd een mail sturen naar caddiemaster@
princenbosch.nl Wij kunnen voor een muziekje zorgen
en desgewenst voor een hapje of een drankje en staan
voor u klaar om mee te denken om u en uw relaties en/of
vriend(innen) een leuke avond te bezorgen.

Net als de grote baan ligt de Par 3-baan er prachtig bij
dankzij ons geweldige team van greenkeepers. Vele leden

Het team van de caddiemasters

28

CLUBBLAD princenbosch december 2021

Het besef dringt door: je eigen aanpak kiezen, je eigen
spelletje spelen. In mijn herinnering drong dat besef
“lichtjaren” geleden door (niet op Princenbosch) aan
het prille begin van mijn golfcarrière bij een matchplay
wedstrijd zonder handicap verrekening (!) tegen een
speler met een vele punten lagere handicap, een erkende
long-hitter bovendien. In een dergelijke wedstrijd had
ik natuurlijk niets te zoeken, laat staan te winnen, maar
was er door een uiterst fortuinlijk verlopen voorronde
onverwachts ingerold. Vanaf de eerste afslag dacht ik:
geniet er van, zo’n wedstrijd speel je vast geen tweede
keer. Dat laatste is tot op de dag van vandaag overigens
bewaarheid.
Enfin, eigen spelletje spelen, ho maar. Hij speelde rond
de greens die dag niet zijn beste spel en ik hield tot
mijn per hole stijgende verbazing veel langer stand dan
voorzien. Op de zestiende (par 4, dogleg naar rechts) was
de executie dan toch nabij: een drive over de lager in een
diepe kuil gelegen bosjes op de rand van de green. Brede
glimlach. In een black-out van overmoedigheid sla ik er
in dezelfde richting achteraan en zoals te verwachten
eindigt mijn balletje onspeelbaar midden in de dieper
gelegen bosjes. Vanuit de kuil gezien stak zijn gestalte
zwart af tegen een blauwe achtergrond. “Kun je ‘m vinden? Je tijd is bijna om.” Tikkend op de wijzerplaat van
zijn horloge. Regels zijn regels. De rest is geschiedenis,
de “strijd” was gestreden. Onder een biertje met de neus
op de feiten. “Kluns (hij gebruikte een krachtiger drieletter term), ik speelde met mijn handicap (handicap 1 voor
het goede begrip) als een natte krant en dan ga je mij
proberen na te doen. Je had op jouw niveau een simpel
ijzer naar het duin links moeten slaan en dan met een
wedge rechts naar de green? Je moet je eigen spelletje
spelen, dan had je vast gewonnen.” Het bier smaakte op
dat moment minder dan normaal, maar zijn belerende
aanwijzingen zijn me desondanks bij gebleven.
Was dit ook niet een voorbeeld geweest van hinken op
twee gedachten, besluiteloosheid of inconsequentie?
Of heeft hij me simpelweg op het verkeerde been gezet

door plotseling
die “natte krant”
aan de kant te
gooien, zijn driver
uit de tas te halen
en een onverwachte knal uit
te delen? Hinken
op twee benen is
overigens een in
het taalgebruik
voorkomende
contaminatie.
Ik denk nog wel
eens aan dit voorval, bijvoorbeeld
op C1: direct over
het water slaan of
toch maar veilig
de kuil in voor de
green? Wat is in essentie je eigen spelletje? Het is zeker
niet alleen maar techniek, maar ook een kwestie van
ervaring of toch ook concentratie? Ik speel al “lichtjaren”
maar heb de antwoorden nog niet definitief gevonden.
Heel vaak, misschien wel te vaak, komt de “no-gutsno-glory” gedachte naar boven, gevolgd door “het is
maar een spelletje” en “twee dagen geleden lag ik in een
slag naast de pin”. Ik heb bewondering voor spelers die
kennelijk dit tegenstrijdige spel van gedachten onder
controle weten te houden, en dat 18 holes lang.
Trouwens: over C gesproken. Ik speelde laatst met
vrienden, allen introducees, negen holes C en daarna de
par-3- baan, totaal 18 holes en vervolgens ruim tijd
over voor wereldverkenning, kabinetsformatie, coronaaanpak, andere kletspraat en bier, gevolgd door Ruud en
medewerkers geserveerd lekkers.
Ik kan overigens de combinatie C/par 3-baan iedereen
aanraden als je 9 holes wilt spelen met het “gevoel”
van 18. Mijn gasten vonden de baan fantastisch en de
par 3- baan en vooral de greens verrassend en uitdagend
(eufemismen voor uiterst moeilijk).
De Clubblad redactie maakt ter afsluiting dit december
nummer en vroeg in de voorbereiding daarvan of ik
bereid ben een column te schrijven. Ik moest er over nadenken. De originele columns in de krant, vooral die van
Joep van ’t Hek in NRC komen mij direct voor de geest.
Onnavolgbaar.
Ondanks alles heb ik besloten het als een uitdaging voor
de hersenen te zien.
Toch maar in een keer over het water, niet hinken op
twee gedachten: eigen spelletje?
Egbert de Flines
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Club in de club: TGIF

Voorgesteld
men dat iemand het ‘op haar heupen’ krijgt ofwel om
de lijven een beetje te sparen. Aan het uitje is ieder jaar
een ander thema verbonden, betrekking hebbend op de
actualiteit.
Tijdens de prijsuitreiking, meestal vóór het nagerecht,
wordt in passende outfit door de twee organisatoren een
sketch opgevoerd maar ook de anderen hebben toepasselijke kleding aan of attributen bij zich. Er ontstaan
vaak hilarische situaties zoals in 2019, in Duitsland. Het
thema was Brexit. Onze Theresa May en Boris Johnson
hebben daar voor een spektakel gezorgd waarvan het
hele terras heeft mee genoten.
In 2020 en 2021 hebben we, vanwege Corona, van het
uitje een ‘thuisje’ gemaakt. Koffie met gebak, lunch,
spelen, borrelen en dineren op Princenbosch. Dit jaar
was het thema Wereldreis omdat veel landen niet toegankelijk waren. De kennis van vele landen werd getest
in en buiten de baan en ook de keuken had de hele dag in
landensfeer verzorgd!
We zijn niet als één vriendinnengroep gestart maar
zijn dat in de loop van de jaren wel geworden. De band
is inmiddels heel hecht, lief en leed wordt met elkaar
gedeeld.

In deze rubriek zijn deze keer de dames van
‘TGIF’ aan het woord. In dit jubileumjaar van
Princenbosch hebben ook zij een jubileum te
vieren, namelijk hun 25-jarig bestaan. Toen de
redactie hen vroeg iets te vertellen over hun
club reageerden ze enthousiast en is een hen in
de pen geklommen. Wie zijn deze vrolijke dames en wat bindt hen aan de club?
‘TGIF’ (Thank God it’s Friday)
Al meer dan 25 jaar houden de leden van dit gezelschap
de vrijdagochtend gereserveerd voor een rondje golf met
een gezellige koffie ná. Eenieder die iets te vieren heeft
trakteert. Als het weer te slecht is om te golfen, biedt iemand wel een koffie bij haar thuis aan of indien mogelijk
wordt er gewandeld met koffie na afloop.
De gemiddelde leeftijd is inmiddels 65+ maar ach, je
bent zo jong als je je voelt…
De gemiddelde hcp ??? PHPD (Pijntje Hier Pijntje Daar)
maar de helft van het gezelschap speelt competitie.
Aangezien ik niet-spelend lid ben, mag ik ieder jaar,
samen met een van de anderen, het uitje organiseren. Er
wordt ook stilzwijgend van uitgegaan dat ik bij feesten
en partijen een liedje maak.
Al sinds jaar en dag is Ca de beheerder van onze bescheiden pot. Daaruit worden voornamelijk de bloemenhuldes bekostigd. Bij ziekte of operatie van een van ons, of
bij overlijden van naasten, is dat een steuntje in de rug.
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Sinds mijn komst bij Princenbosch ben ik werkzaam als greenkeeper en ik zal langzaamaan de
functie van assistent hoofdgreenkeeper op me
gaan nemen. Er is een tijdje geen assistent hoofdgreenkeeper geweest waardoor Gijs het erg druk
heeft, ik zal hem dus naast het dagelijkse werk in
de baan gaan ondersteunen in de organisatorische
taken.

Ook bij feestelijke gebeurtenissen wordt ‘bloemrijk’ meegeleefd. Ca is zeer attent, houdt dit allemaal bij en zorgt
ook voor de uitvoering ervan.
In 1997 vond het eerste 2-daagse golfuitje plaats in België en afgelopen augustus was dat dus de 25ste keer! Elk
jaar wordt een leuke baan met dito hotel gezocht. Tijdens
de koffie met taart bij vertrek wordt pas bekend gemaakt
waar we naartoe gaan.
De laatste jaren wordt de eerste dag gegolfd en is de
tweede dag een culturele happening. Dit om te voorkoIn 2014 ontviel ons Inge Kokke en ter nagedachtenis aan
haar spelen we sindsdien om de Neary wisseltrofee.
Respect voor elkaar is de basis van ons samenzijn. Er is
nog nooit één onvertogen woord gevallen. Wat ons kenmerkt is dat we erg veel lachen, of dat nu tijdens de koffie
is na het golfen, op een verjaardag of tijdens de uitjes, we
hebben altijd heel veel plezier.
Op de vraag of wij een advies hebben voor de leden van
Princenbosch zeggen we:
Hecht niet zo veel waarde aan een ‘lage’ hcp maar speel
voor je plezier en houd je aan de etiketten zodat anderen
ook plezierig kunnen spelen.
Ondanks coronatijd zijn de dames actief blijven golfen.

Mijn naam is Joop van Heijning en ik ben
sinds mei 2020 werkzaam bij jullie mooie
golfclub. Ik ben 35 jaar oud en woon al
bijna mijn hele leven in Gilze. Sinds vorig jaar ben ik getrouwd met Karli en wij
verwachten in juni volgend jaar ons eerste
kindje.

Namens de dames van TGIF, Monique van der Pol

Voorheen heb ik ruim 10 jaar als hovenier gewerkt
bij Hoveniersbedrijf Timmermans, een klein
hoveniersbedrijf uit Molenschot. Ik deed daar als
voorman zowel de aanleg als het onderhoud van
tuinen. Het werken buiten en in het groen is me
dus niet onbekend. Vanwege de lange werkdagen
en de zware fysieke arbeid heb ik de stap gemaakt
naar het golfbaanonderhoud, een keuze waar ik
tot op de dag van vandaag nog zeker geen spijt van
heb. Het werk op de golfbaan is zoals veel van jullie weten erg afwisselend en divers. Er komt meer
bij kijken dan je op het eerste gezicht zou denken,
dat maakt het werk juist zo leuk.
Begin volgend jaar zal ik gaan starten met de
opleiding om mij zowel theoretisch als praktisch
verder te gaan bekwamen in dit mooie vak.
Joop van Heijning
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Nine, Wine, Dine: een fantastisch concept!

De Herenochtend... een fenomeen!

vijfgangendiner voorgeschoteld, hetgeen deels ook in de
baan wordt bereid. Bij ieder gerecht wordt passende wijn
geserveerd.
Een compliment voor de organisatie, de koks en de
vrijwilligers is ook hier op zijn plaats. Alle deelnemers
kijken al weer uit naar de volgende editie.

Sinds enkele jaren is ‘Nine, Wine, Dine’ een
vast onderdeel van het Golffestival op Princenbosch. En terecht. Zoals boven al aangegeven, is
het een fantastisch concept, hetgeen ook ieder
jaar opnieuw blijkt uit de massale belangstelling.
Het gaat om het spelen van 9 holes (onze favoriete golfbezigheid). Voor, tijdens en na het golfen wordt er een

De vraag is wel iedere keer opnieuw: wat is het favoriete
onderdeel van deze activiteit? Is dat de wijn, het diner of
het golfen? Volgens ons is iedereen het met ons eens, dat
de gezelligheid prominent op de eerste plaats staat.
Golfen dan bijzaak? Neen natuurlijk niet. Al was het
maar, omdat wij die dag een gouden golfkoppel vormden
en de eerste plaats binnensleepten. We vulden elkaar
prima aan en hadden in onze Belgische golfvrienden
Chris en Willy Feyaerts inspirerende en gezellige flightgenoten.
Tot volgend jaar bij ‘Nine, Wine, Dine’.
Judith en Toine Veuger

Nieuwe leden wedstrijd

De Herenochtend op donderdag is niet meer
weg te denken van de jaarkalender.
Wij hebben een bijzonder jaar achter de rug,
maar we hebben in totaal toch 44 van onze
vertrouwde ochtenden mogen beleven. 140
verschillende heren schreven zich in met een
gemiddelde van 65 per wedstrijd.

Nieuwe leden par 3 wedstrijd op 21 september
2021, georganiseerd door de Commissie Nieuwe
Leden.
Mijn naam is Colet van Gerven-van den Broek en ik ben
sinds oktober vorig jaar lid van Princenbosch (samen
met mijn echtgenoot Jef). Ik ben 75 jaar. Toine en Judith
Veuger lieten ons kennis maken met het hele reilen en
zeilen van Princenbosch op een hele enthousiaste manier! Ondanks de Corona hadden we een heel fijn eerste
golfjaar! We genieten minimaal 2 x per week van de
mooie banen!
Op 21 september deden we mee met de “nieuwe leden
par 3 wedstrijd”. Gestart werd er vanaf 18.30 uur in
flights van 3.
Commissieleden begroetten ons vriendelijk bij hole 1 en
we startten met 2 onbekenden, maar voordat we eindigden hadden we al een goede klik.
De banen lagen er fantastisch bij dankzij het werk van
onze greenkeepers, de verlichting werd halverwege ontstoken en dat was wel even wennen! Moeilijk om je bal
te vinden buiten het licht. Het werd kouder maar na het
rondje werden we weer hartelijk verwelkomd door Toine
in het warme achterzaaltje van het restaurant.
We schoven aan bij andere flights en ontmoetten weer
diverse andere mensen voor het eerst.
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De bediening zorgde ook voortreffelijk voor de inwendige mens. Ervaringen werden uitgewisseld: goede en
ook de iets mindere! En werden al vervolgafspraken
gemaakt! Kortom een hele aangename, sportieve, gezellige avond, bij een golfclub die vitaal en gastvrij is voor
nieuwe leden.
Hartelijk dank aan bovenstaande commissie die zijn
taak echt waar maakt.
Uiteraard ook dank aan het bestuur, alle medewerkers
en de vele vrijwilligers! Door ieders houding en bejegening voelen wij ons THUIS bij golfclub Princenbosch!
Colet van Gerven-van den Broek

Onze commissie zorgde steeds voor een startlijst en de
intensieve wandelingen (gehoord van een sportarts) konden beginnen. De heren werkten het gehele seizoen toe
naar een passende (top-)positie in het overall punten- en
birdieklassement. Dit uiteraard met wisselend succes en
dan waren dit jaar de herenochtenden ook nog steeds
qualifying. De respectievelijke winnaars van deze klassementen in het seizoen 2020-2021 zijn: Toon Marijnissen en Harry Smeets.
Ook dient hier vermeld te worden dat een aantal heren
er voor kiest om 9 holes te lopen. Max Geheniau en Tony
Milani voerden hier het puntenklassement aan.
Op 4 november was er weer het alom geroemde en druk
bezochte jaarfeest. De traditionele afsluiting van het
seizoen. We speelden een Greensome, Stableford, American Chapman wedstrijd met 70 deelnemers. Het team
Ton Bruynickx/Jan van den Boom kwam als winnaar
uit de bus. De Neary werd niet gehaald, maar de Dubbel
Neary was een prooi voor het team Cees Peters/Etiënne
Roovers. Voor de 9-holes spelers was er een stableford

wedstrijd met als winnaar Ben Hoornweg. Het weer
werkte erg mee en onderweg werden we getrakteerd op
een versnapering en een fotosessie. Het door Tony Lens
gesponsorde fruit vond ook gretig aftrek.
Het mooie van een shotgun is dat iedereen tegelijkertijd
binnenkomt en dan begint het feest pas echt. De sterke
verhalen komen los en de resultaten worden onder het
genot van een borrelhap en een drankje vergeleken. Tijdens een feestelijk diner deelde de voorzitter een aantal
wetenswaardigheden met ons en bij de ons ontvallen
leden Odilon en Simon werd even stil gestaan.
De nodige prijsuitreikingen passeerden de revue. De
kascommissie bracht verslag uit en Erik-Jan Beenackers
werd bedankt voor het smeren van de peperkoek die bij
binnenkomst op donderdag steeds klaar lag. Voldaan en
na wederom genoten te hebben van een fantastisch georganiseerd jaarfeest keerden de heren weer huiswaarts.
Het doosje La Bohème bonbons voor het thuisfront werd
ook dit jaar niet vergeten. Uit naam van allen dank ik de
Herencommissie voor hun niet aflatende inzet en aan
alle deelnemers dank voor de fantastische ongedwongen
sfeer die we iedere keer weer samen creëren.
Én……als er nog heren zijn die er aan twijfelen of de
Herenochtend iets voor hen is…..u moet het zelf maar
weten, maar wij gaan door met genieten…..iedere donderdag weer!
Cees Peters, een enthousiaste deelnemer.
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Fijn om te weten

Kerstmis 2021 Afhaalmenu
Het jubileumjaar is weer bijna voorbij en velen
van u hebben weer kunnen genieten van een
aantal activiteiten die door leden van de lustrumcommissie en enthousiaste vrijwilligers
zijn georganiseerd. De sfeer was prima en het
doel: ontmoeten, contact en samen, werd bereikt.

Voorgerecht
ROULEAU VAN SCHOL EN HOLLANDSE GARNALEN
MOUSSE VAN KNOLSELDERIJ/VADOUVAN CREME/TOMATENCHUTNEY

‘Samen trainen’ is ook weer van start gegaan, naast het
trainen van allerlei onderdelen van het golfspel is het een
goede gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen.
Meer dan 160 leden hebben zich hiervoor aangemeld!
Enkele leden hebben mij gevraagd om hun opmerking in
deze rubriek te vermelden:
- Is het een idee om van het parkeerterrein eenrichtingverkeer te maken?
- Er zijn leden die, waarschijnlijk per ongeluk, hun auto
parkeren op de plaats van de shopmedewerkers. Dit
is niet toegestaan, ook niet als de shop al gesloten is.
- Vergeet niet om plaggen terug te leggen, pitchmarks
te herstellen en de groen-witte paaltjes te vermijden
als u met een trolley loopt. Er staat geen straf op maar
je moet het natuurlijk wel doen.
- U kunt uw bezittingen, clubs etc. personaliseren.
Hiervoor zijn speciale stickers te bestellen. Informatie
te verkrijgen aan de balie van de shop.

Soep
PASTINAAKSOEP
ORZOPASTA/SPRUITJES/SPEKJES

- Er staat in de shop weer een volle tas met clubs,
misschien staat uw verloren club erbij?
- Etiquette bevordert het spelplezier, b.v. een snellere
flight doorlaten.
Ik wens iedereen een sportief en gezond 2022!
Ellen Holling
Heeft u ideeën voor deze rubriek? Mail dan naar:
redactie@princenbosch.nl

Tussengerecht
EENDENBORST
PULLED DUCK/GNOCCI/POMPOENCRÈME/PISTACHEPESTO

Hoofdgerecht

HERTENBIEFSTUK OMWIKKELD MET WILDZWIJN HAM
HERTENSTOOF/ DOPERWTENCRÈME/ ANDIJVIESTAMPOT/ WALNOOT/
SAUS VAN BOERENJONGENS EN 5 SPICES KRUIDEN

Dessert

MOUSSE VAN HAZELNOTEN

GEPOCHEERDE PEER/GEZOUTEN CARAMEL/SLAGROOM/WITTE CHOCOLADE/AMANDELCRUMBLE

MENU:
3 gangen Kerstdiner (Voor - hoofd - nagerecht)
Uit te breiden met: Soep
Uit te breiden met: Tussengerecht
DELUXE 5-GANGEN KERSTDINER (+ amuse, brood met smeersels en friandises)

Prijs pp.
€ 32,50
€ 5,00
€ 9,50
€ 48,50

Het voor- en nagerecht wordt kant en klaar aangeleverd. Soep, tussen- en hoofdgerecht kunnen door middel van
eenvoudige handelingen warm gemaakt worden.
U kunt uw bestelling plaatsen aan de bar, via de website of door een e-mail aan: keuken@princenbosch.nl
Te bestellen vóór 23 december. Afhaaltijdstippen: Vrijdag 24 december tussen 13:00 en 15:00, zaterdag 25
december tussen 11:00 en 13:00 en zondag 26 december tussen 11:00 en 13:00
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En natuurlijk bakken we dit jaar weer HEERLIJKE OLIEBOLLEN!
Mèt of zonder rozijnen: € 0,95 per stuk, 10 voor € 8,50.
Bestellen vóór 31 december en afhalen op 31 december tussen 11.00 en 16.00 uur.

HALL OF FAME 2021

Topgolf op Princenbosch
Wist u dat onze Heren 1 selectie op het allerhoogste niveau van Nederland speelt in de
competitie en dat ze als doel hebben om bij de
beste 4 clubs van Nederland te eindigen. Om dit
te bereiken trainen zij samen met de Heren 2
selectie en enkele jeugdige talenten sinds begin
oktober wekelijks twee maal onder begeleiding
van onze headpro Folkert Haak.
Daarnaast trainen ze individueel, spelen ze oefen- en
kwalificatiewedstrijden, trainen ze fysiek en gaan ze net
voor de start van de competitie op een trainingsstage om
de laatste puntjes op de i te zetten. Helaas is de competitie de afgelopen twee jaar niet doorgegaan, ondanks
dat we iedere winter weer getraind hebben. Hierdoor
hebben we helaas geen resultaat kunnen boeken met al
de trainingsarbeid die is verricht. De trainingen kosten
geld waarvan de club een groot gedeelte met een budget
beschikbaar stelt, maar voor de extra zaken zijn we afhankelijk van sponsoren en vrienden van topgolf. Zoals
onder andere nieuwe kleding en de trainingstage. Nu
hebben we voor de club, maar ook voor de sponsors en
vrienden de afgelopen 2 jaar helaas dus niets kunnen laten zien op de golfbaan en zijn we een aantal vrienden en
sponsors kwijtgeraakt. Begrijpelijk, maar wel jammer.
De kosten waren ook minder, door het niet doorgaan

Bestuur en commissieleden Princenbosch

van de competitie, maar voor komend voorjaar gaan we
er toch echt van uit dat het doorgaat en daarom zijn we
weer hard op zoek naar nieuwe sponsors en vrienden
van topgolf. We hebben ons pakket wat aangepast en bieden onderstaande opties aan.
a) Vriend van topgolf: €100,Deelname top am, weekverslagen tijdens competitie,
doosje ballen.
b) Ambassadeur van topgolf: € 350,Zie a, maar met extra deelname masterclasse, o.l.v. onze
headpro.
c) Sponsor van topgolf: € 500,Zie b, maar dan met logo / naamsvermelding op website
en sponsorpagina clubblad.
d) Topsponsor topgolf: Vanaf € 1.000,Zie c, met extra vermelding logo op kleding competitie
team en ronde 18 holes golf met topper en 2 gasten.
Indien u interesse heeft ontvangen we graag een mail
op: topgolf@princenbosch.nl of spreek een van onze
commissie leden aan. We zien uw aanmelding graag
tegemoet,
Commissie Topgolf

Uit de kokpit
Hazenpeper
-

2 kg hazengoulash vlees
1 sinaasappel
2 appels
2 uien
2 laurier
2 kruidnagel

-

2 ltr bouillon
0,5 ltr rode wijn
Peper en zout
Peperkoek
Chocola

Bereiding
- Vlees aanbakken samen met de gesneden ui.
- Afblussen met de wijn.
- Fruit wassen, ontpitten en dan in stukjes toevoegen
- Laurier, kruidnagel en bouillon toevoegen
- Gaar laten sudderen ( +/- 3 uur )
- Sinaasappel, laurier en kruidnagel er uit vissen
- Met de peperkoek afbinden
- Op smaak maken met peper, zout en chocolade
Eet smakelijk
Met culinaire groet Stefan
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Bestuur
André Barendrecht
Irene Haarmans
Jan van Geel
Paul Heger
Andrea Wrba

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Sport
Bestuurslid Activiteiten

Automatiseringscommissie
Pollie van Denderen

Lid

Baancommissie
Gerard Klok

Baancommissaris

Bridgecommissie
Marc van der Poel
Irma van der Poel
Piet-Hein van der Giessen
Jenny van der Giessen
Corry van de Gevel
Hans Dircken

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Businessclub
Frank Molenaar

Voorzitter

Commissie coaching nieuwe leden
Voorzitter
Toine Veuger
Penningmeester
Patrick van der Heijden
Lid
Magriet Oostrom
Lid
Bep Fassaert
Lid
Charlotte Swinkels
Lid
Marcel Bijmoer
Competitiecommissie
Astrid Polman
Rien Drost
Jerry de Leeuw
Jan van der Lee

Voorzitter
Lid
Lid
Lid

Damesochtendcommissie
Lineke Oldenburger
Dot van Os
Else Panis
Eveline van Campen
Elly Kloppert

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid

Handicap- & Regelcommissie
Voorzitter
Vacature
Examinator
Simon Prins
Handicap administratie
Pollie van Denderen
en examinator
Handicap administratie
Reinout Knitel
Handicart
Ingeborg Hes

Voorzitter

Herenochtendcommissie
Chris de Bont
Hans Engelvaart
Arnold van Bijnen
Harrie Bongartz
Henny Holman
Rinus Grootveld
Tony Milani

Voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Horecacommissie
Olivier Akkeman
Dianne de Kroon

Lid
Lid

Jeu de boulescommissie
Henk van Laanen
Pieter Talboom

Voorzitter
Lid

Jeugdcommissie
Frederik van Leerzem
Paul Heger
Petra van Haagen
Rilan van Opstal
Emilie Vriens
Hans van Gestel
Marcel van Loon

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Juridische commissie
Mart Franken
Roel van Huizen
Dick Poerink

Lid
Lid
Lid

Kascommissie
Luc Augustijn
Jos Veldhoven
Jan Jacobs

Voorzitter
Lid
Lid

Lustrumcommissie
Peter Grond
Ellen de Bont
Egbert de Flines
Ewout van Schaik
Fleur Oudraad
Roeli van Wijngaarden

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Old Grand Dad
Ad Nelemans

Consul

Redactiecommissie
Jeanette Holman-Tetteroo
Ellen Holling
Els Schuring
Kitty Nuijten
Tony Milani

Voorzitter
Lid
Lid
Correctie kopij
Fotograaf

Sponsorcommissie
Richard Beenackers
Frank Molenaar
Hans van den Dungen
Roel van Rooij
Philippe Brackel
Caroline van Aken

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Topgolfcommissie
Peter Grond
Tom Donders
Ody van den Broek

Voorzitter
Lid
Lid

Wedstrijdcommissie
Vacature
Albert Govers
Ton Bijl
Miep Engelvaart
Pollie van Denderen

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid

Zomerfestival commissie
Etienne Roovers
Simone Groels
Kees De Roover
Friedje Kock
Betty van de Ven
Kitty Kiewied
Marco van Alphen

Voorzitter /
Penningmeester
Sponsoring
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
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WIJ ZOEKEN
NOG ALLES
REINIGERS
VOOR HET
VERVULLEN
VAN GLANS
ROLLEN

