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De “veurzitter” spreekt. 
 

Hier spreekt wederom een trotse voorzitter, 
trots omdat hij op de vrijwilligersdag weer 
zoveel leden mocht verwelkomen. Deze leden 
die onze club een handje helpen, te zijn wat we 
zijn en te worden wat we willen worden. Kom 
daar maar eens bij een willekeurige sportclub 
om, die veelal draaien op een paar, vaak oudere, 
enthousiastelingen, die wanhopig moeten 
proberen het circus draaiende te houden. 
Gelukkig is dat op jullie golfcluppie Bleijenbeek 
dus niet het geval en was het zelfs zo, dat er op 
voornoemde dag nog vele mensen ontbraken 
en/of zelfs vergeten waren uit te nodigen. Dit 
maakt het voorzitter zijn en het besturen van 
onze club al een stuk makkelijker, daar alle 
functies in de talloze commissies bezet zijn en 
blijven. Want ook jongere (wedstrijd) spelers 
hebben zich spontaan gemeld om in de regel & 
handicap commissie plaats te nemen en helpen 
ook de wedstrijdcommissie bij de vele 
onderlinge toernooien. Een goede zaak! Echter 
moeten we ons niet verschuilen achter het idee, 
dat alles perfect is hoe het reilt en zeilt en zijn er 
toch misschien wel verbeterpunten te 
bedenken. We lopen alweer tegen het eind van 
het jaar aan en de nodige evaluaties van het 
seizoen zullen dus ook talrijk zijn. Mijn gedachte 
is dan ook: houdt alles eens goed tegen het licht. 
Roep niet te snel: ‘dat hebben we altijd zo 
gedaan’ , want de tijd staat volgens een oud 
Wylers gezegde niet stil: wat vandaag nieuw en 
goed is, kan morgen al weer achterhaald zijn. 
Neem dit mee in jullie jaarlijks overzicht. Voor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
één functie zou het bestuur graag nog een  
vrijwilliger willen ‘strikken’ en dat is die van een 
‘reserve’ webmaster. Roel Jansen doet dit met  
liefde en plezier, maar stel dat hij wegvalt, dan 
vallen we in een enorm gat, want hier komt 
meer bij kijken dan menigeen denkt. Dus: ben je 
geïnteresseerd of weet je een kandidaat: laat 
het ons weten. Het bestuur en de baan zouden 
het ook toejuichen, als er weer een groep 
vrijwilligers op zou staan om deze winter op bv 
donderdagmorgen weer wat te gaan klussen of 
tuin/bosonderhoud te plegen. Vorig jaar was dat 
o.l.v. Thieu een groot succes en ondanks het vele 
werk, was het altijd leuk en gezellig en het 
resultaat, denk aan hole 15!, geweldig. Wie 
neemt de handschoen op? 
Je zou het door het mooie weer niet zeggen, 
maar er zijn nog maar een paar wedstrijden te 
gaan dit seizoen en ik vraag jullie speciale 
aandacht voor de Halloween-wedstrijd op 31 
oktober om 19.00 uur op de Pitch en Putt; 
inderdaad in het donker met verlichte ballen en 
na afloop een gezellige borrel. Vorig jaar hebben 
we dit met een paar man gedaan en ik verzeker 
u, dat dit een héle speciale ervaring is met dito 
resultaten. Kortom een hele leuke avond: dus 
meedoen!! 
Ook de slotwedstrijd op zondag 28 oktober 
beveel ik jullie aan, is altijd gezellig en voorlopig 
de laatste keer, dat je je krachten kunt meten in 
een qualifying wedstrijd met je vrienden en 
bekenden.  
De laatste jaren hebben wij bijna niet op de 
wintergreens hoeven spelen. De BV laat ons 

 

 

 

 



 

zolang mogelijk op de zomergreens spelen. Toch 
is het vervelend als wij op de wintergreens 
moeten spelen. Wij gaan met de BV en de 
greenkeeping kijken of wij andere plekken voor 
de wintergreens kunnen vinden en eventueel de 
routing van hole 5.6 en 7 (CC) kunnen wijzigen.  
Als iedereen zich aan de regels houdt (!!) kunnen 
deze holes wel speelbaar blijven. Ook zal worden 
gekeken naar de afslagplaatsen. 
Tot slot jullie aandacht voor de traditionele 
greensome wintercompetitie dubbel negen. 
Inderdaad een hele mond vol, maar elk jaar 
weer met verrassende uitslagen en verrassende 
koppels. Je kunt je nog inschrijven en mij is 
ingefluisterd, dat wanneer de temperatuur 
onder nul is, je vóór de start een heus glaasje 
Jägermeister krijgt in het vernieuwde starters 
huisje bij hole 1 CC.  
Prosit!! 
 
Roel Kamps 
 
Nieuws van de redactie 
 
Wij hebben de nieuwsbrief omgedoopt tot 
Clubblad. Een nieuwsbrief is meestal 1 pagina 
groot en bevat een paar korte berichtjes of 
mededelingen. Onze nieuwsbrief besloeg al snel 
ca 10 pagina’s en dat heeft ons doen besluiten 

de nieuwsbrief om te dopen tot “Clubblad”. 
Voor u ligt dan ook Clubblad nr 1  
2018:  “De Bleijenbeker 2.0”. Veel 
leesplezier. 
 
De PR commissie bestaande uit Roel Kamps, 
Geeranne Gimbrère, Rüdiger Wenzel, Tom van 
Hooft en Boudewijn Grunewald heeft 
versterking gekregen: Rudolf Terlingen was in 
het verleden al betrokken bij de redactie van het 
Clubblad en heeft aangeboden ons te komen 
versterken. Hartelijk welkom Rudolf! 
 
Wij willen u nogmaals erop wijzen dat wij heel 
graag ook inbreng van de leden willen hebben 
voor ons clubblad. Heeft u een verhaal of alleen 
maar een “Wist-U-Datje” neem alstublieft 
contact op met de PR commissie onder e-mail 
adres: pr@golfclubbleijenbeek.nl . Ook de 
wedstrijdleiders worden van harte uitgenodigd 
om ons op de hoogte te houden van “high 
lights” van hun wedstrijden. Wij op onze beurt 
zullen dan trachten hier aandacht aan te 

besteden door voorpublicatie in het clubblad en 
het verzorgen van een foto rapportage. 
 
 
Vrijwilligster van het jaar 
 
Vrijwilligster van het Jaar 2018, Angelica 
Fennell, gehuldigd 
 
 

 
Op dinsdag 2 oktober 2018 brak onze voorzitter 
zomaar in op de prijsuitreiking van de 
damesdag! 
Hij had daar ook alle reden toe, want niemand 
minder dan Angelica Fennell organiseert deze 
wedstrijden al jaar en dag en met nog talloze 
andere vrijwillige bijdragen, zoals de golf-bridge 
wedstrijden en de opvang van beginnende en 
nieuwe leden, was het dit jaar niet moeilijk voor 
het bestuur van uw golfclub Bleijenbeek, haar te 
huldigen als vrijwilligster van het jaar!!! 
Normaal gesproken gebeurt dit op de 
drukbezochte vrijwilligersdag (klik om de link te 
volgen), maar Angelica en James vertoefden op 
dat moment in het mooie België, zodat de 
bekendmaking van vrijwilliger van het jaar, 
telefonisch moest gebeuren. Aan de verrassing 
deed dat niets af en was zelfs Angelica even 
spakeloos. 
Maar daarom is uw voorzitter dinsdag naar 
Bleijenbeek getogen om haar nog eens te 
verrassen en onder een luid applaus van alle 
aanwezigen een mooi boeket en een diner-bon 
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van een befaamd Italiaans restaurant in Venlo te  
 
 
 
overhandigen en viel ze zowaar weer even stil. 
Altijd leuk iemand te verrassen en zeker iemand 
die het dik verdiend heeft!!! 
Roel Kamps 
 
 

 

Flash back 
 
Senioren(50+) Clubkampioenschap Strokeplay 
2018. 
 

Kampioen Dames 
Een strokeplay wedstrijd op zondag 2 september 
met meer dan 40 seniore deelnemers. De 
wedstrijd werd gespeeld in een shotgun, in 
flights van 3. 
De wedstrijdleiding denkt er over na om deze 
wedstrijd tot nog grotere deelname te brengen 
om bijv. een categorie stableford spelers op te 
nemen. Dit is iets om volgend jaar in overweging 
te nemen. 
De golfbaan is herstellende van een enorme 
droge periode, waardoor de graszoden nog niet 
aan elkaar gegroeid zijn. Zoals U weet, valt de 
zwaartekracht altijd naar beneden waardoor 
veel spelers hun bal vaak op een minder prettige 
lie terugvonden. Moeilijk spelen dus, elke keer 
weer opnieuw beoordelen wat kan ik hiermee, 
wel een hybride, of toch een ijzer. 
De heren hadden nu eens niet altijd de eer, want 
ook zij mochten van de Rode Tee spelen. Leuk 
om te zien welke lijnen er gekozen werden voor 
bijvoorbeeld de drive op hole 1, 9 en 17 
“afsnijden dus”. Al met al ook voor de heren niet 
zo’n erg makkelijk baantje, die Championship 
course. 
Na vier uur en drie kwartier waren we rond en 
wat bleek bij het tellen van de scores …. mijn 
flightgenote Marja Kom en ik kwamen met 
precies hetzelfde aantal slagen binnen nl. 82 . 
Het reglement werd er bij gepakt, wat zegt dat 
bij gelijk geëindigde score in een 
strokeplaywedstrijd de hoogste handicapper de 
eerste prijs in ontvangst mag nemen. 
 
 
Geeranne Gimbrère 
 

 
Kampioen Heren 
Grote deelname en een heel sterke groep 
spelers. De flight waarbij ik ingedeeld was, bleek 
een heel bijzondere…  Geeranne en Marja waren 
mijn medespelers en al gauw werd binnen onze 
flight een tweede (dames-) wedstrijd gespeeld. 
Op de laatste hole, voor ons was dat hole 
nummer 1, stond Geéeanne 3 slagen voor op 
Marja. Maar met een uiterste krachtsinspanning 
scoorde Marja een birdie en Geeranne helaas 
een 6. Gelijke stand, wat nu? Play-off?, laatste 
9?, of hoogste handicap? 
Ondertussen speelde ik geheel alleen mijn 
spelletje, maakte zo nu en dan een birdie en een 
eageltje en besloot de ronde met 77 slagen. 
Maar er waren enkele lagere handicappers dus 
ik rekende nergens op. Echter bij het verlaten 
van de baan kwam ik een  teleurgestelde Piet 
tegen  die het tegen de elementen, zoals out of 
bounds, continue bal zoeken en dergelijke, had 
moeten opnemen en slechts met 81 slagen van 
de baan kwam. Bert meldde mij dat hij 75 slagen 
nodig had, maar ik zag enige ironie….. 
De voorzitter reikte de prijzen uit en ja ik was de 
winnaar met 4 slagen voorsprong op nummer 2 
en 3. Bij de dames werd Geeranne tot winnaar 
uitgeroepen en hier was Marja het geheel niet 
mee eens. Dit poesje, katje of muisje kan nog 
wel eens een staartje krijgen……. 
Dat roem vergankelijk is heb ik vandaag weer 
mogen beleven. In de wedstrijd van de Heeren 
van Bleijenbeek kwam ik binnen met een 
geweldig aantal van 19 stableford punten na 18 
holes wel te verstaan. 
Op naar de Clubkampioenschappen Strokeplay 
15 en 16 september! 
 
Flip Mozes, 12 september 2018. 

 

Bekijk ook de video:     
 
https://www.youtube.com/watch?v=qaqSXD9C0
XE  

 

Clubkampioenschappen Strokeplay 2018 
 

 
Verslag Heren CC 
 
In het weekend van 15 en 16 september zijn de 
clubkampioenschappen strokeplay CC gespeeld. 
De weersvoorspelling waren goed en niets werd 
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aan het toeval overgelaten. Waar we vorig jaar 
nog moeite hadden met enkele pinposities was 
daar dit jaar niets van te merken. 
Onze kundige Pro Kyan had goede posities 
gekozen voor de zaterdag en wat moeilijkere 
posities voor de zondag. Precies zoals het hoort, 
inclusief een overzichtskaartje met de afstanden 
van de pinposities. 
Zaterdag 15 september:  
Nu kon de wedstrijd beginnen. We werden door 
onze starter Hans de Leeuw voorzien van alle 
meteorologische omstandigheden inclusief 
grondtemperatuur en zicht op de baan. Ik liep 
met trainingsmaatje Rudy Clerkx en we speelden 
degelijk golf met de nodige birdies en bogeys. 
Na 9 holes stond ik 1 boven par en mijn favoriete 
2 negen begint met enkele parren en op 14 komt 
de birdie die me op level par brengt. Hole 16 is 
niet goed en ik loop tegen een bogey aan, geen 
probleem, gewoon blijven spelen en hopen op 
een birdie op 17 of 18. Hole 17 wordt par en nu 
naar 18. Ik weet dat het baanrecord er in zit dus 
extra goed concentreren. Een goede drive wordt 
vervolgd door een kort ijzer en dan een goede 
wedge naar de green, de bal ligt op 4 meter. 
Extra goed kijken omdat er veel break in de lijn 
en dan putten, de bal valt en de birdie wordt 
genoteerd. 
Level par betekent dus een meteen een 
baanrecord!! 
Terug in het clubhuis snel andere scores 
navragen en dan blijkt dat Remco Remijnse 2de 
staat na een ronde van 79. Nog niets beslist voor 
zondag. 
Zondag 16 september:  
Op zondag worden we weer de baan in gestuurd 
door Hans de Leeuw en met de moeilijkere 
pinposities kan het spannend worden. Ik begin 
goed met parren op hole 1 tot en met 4. Mijn 
voorsprong is iets gegroeid, Remco maakte 2 
bogey’s maar een dubbel bogey op 5 en bogey 
op 8 zorgen ervoor dat ik 3 boven sta na 9 holes. 
Dan maar op de favoriete 2 negen proberen iets 
goed te maken. Eerst parren op 10 tot 13 en dan 
eindelijk de birdie op 14 en meteen een op 15. 
Na een par op 16 en 17 komen we op hole 18. 
Weer een goede drive en een goed kort ijzer 
leggen mijn bal op ongeveer 120 meter van de 
hole. Remco ligt iets links van mij en we spelen 
allebei met een wedge naar de green. 
 
 

 
 
 

 
Remco´s bal ligt recht voor op de green en mijn 
bal eindigt op een meter van de hole, kans op 
een 3de birdie en weer een level par ronde. 
Laatste put van de dag en die valt voor birdie. 
Met een totaalscore van 146 slagen genoeg voor 
het kampioenschap. 
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Verder wil ik de iedereen bedanken die 
meegeholpen en meegespeeld hebben in dit 
fantastisch georganiseerd toernooi. 
Terry Janssen 
 
  
Verslag Dames CC 
 
Zaterdag 15 september: 
Op zaterdag 15 september mochten de dames 
vroeg in de morgen het spits afbijten. 
Initieel waren er 12 inschrijvingen maar omdat 
Wilma helaas een rugblessure kreeg, bleven er 
nog maar 11 dames over. Alle flights zouden in 
2-ballen spelen en met 11 is dat wat moeilijk 
zodat de oplossing was om 1 dame te 
combineren met 1 heer die ook ‘verlaten’ was 
door een geblesseerde flightgenoot. Zodoende 
mocht ik de 1e dag samen met Hans Peters het 
Strokeplay kampioenschap spelen tussen de 
dames en heren flights in. Dat gaf ons veel rust; 
wij hadden geen flights voor ons en geen flights 
achter ons. Het gevoel was er nog niet, want een 
rondje 86 is niet zo goed. In het clubhuis bleek 
wel dat de 86 toch de laagste score was, net 2 
slagen minder dan Geeranne. 
 
Zondag 16 september: 
Dus de 2e dag natuurlijk op indeling van laagste 
score samen met Geeranne in de laatste 
damesflight, waarbij Ria nog met een heer 
achter ons aan zouden komen. 
Ook nu lag de baan voor ons alsof wij alleen op 
de wereld waren, geen achtervolgers en ook niet 
wachten op voorgaande flights kortom rustig 
eigen tempo spelen. 
De 1e 9 ging goed gelijk op met 1 slag 
voorsprong voor de dag na 9 doorkomst. Op 
hole 10 had ik dus 3 slagen in totaal voorsprong 

die ik echter al snel verspeelde door van bunker 
in bunker te slaan en er ook nog een keer niet 
uit de bunker kwam. Een triple op de kaart en de 
voorsprong was gevlogen. 

Dan neem je je heilig voor om vanaf dan alleen 
op jezelf te concentreren en gewoon zo goed 
mogelijk de baan te spelen. Dat lukte wonderwel 
goed, dus vele parren volgden, Geeranne 
verspeelde echter 4 slagen in totaal tot en met 
hole 16 zodat met een voorsprong van 4 wij hole 
17 gingen spelen. Daar maakte ik het toch weer 
spannend door een dubbel te noteren en de 
voorsprong was nog maar 2. Dus hole 18 
voorzichtig gespeeld geen risico genomen en 
zodoende maakte ik par, Geeranne een bogey 
en naar verwachting was deze 82 voldoende 
voor het kampioenschap. Dat bleek in het 
clubhuis ook zeker te zijn, zodat ik 
Clubkampioene Strokeplay 2018 ben geworden, 
samen met de winst in Matchplay 2018 heb ik 
dit jaar de dubbel bereikt. Een fijn gevoel. Rest 
mij nog de flightgenoten te bedanken en de 
wedstrijdleiding en alle anderen die ook 
meegestreden hebben. 
Marja Kom 
 

 
  
  

https://www.golfclubbleijenbeek.nl/wp-content/uploads/180915d.jpg
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/wp-content/uploads/DSC_7745_4851_tn.jpg


 

 
Verslag Heren Par 3-4 
 
Zaterdag 15 september 
in het kader van privé noem ik alleen de 
voornamen. Het weer was buitengewoon goed 
en de greens supersnel. 
De leiding had 5 groepjes kunnen samenstellen 
met ongeveer dezelfde sterkte. Ook op de par 3 
en 4 slaat de moeheid toe om mee te doen. De 
voorzitter heeft toegezegd tijdens de 
prijsuitreiking, om met anderen een nieuw 
spectaculair plan te bedenken om de animo voor 
deelneming te vergroten. Eervolle vermelding 
krijgt diegene die met een werkbaar plan komt. 
Op zaterdag heb ik gespeeld met Jan. Die was op 
vakantie geweest in Ierland en had daar op 
linkse banen gespeeld en links gereden. Dat was 
te merken. Als titelverdediger kwam ik na de 
wedstrijd het restaurant binnen en steeg er een 
zucht van opluchting op toen bleek dat ik een 
superscore had neergezet van 69, iedereen had 
dus nog een kans. 

 
 
Zondag 16 september: 
Zondag speelde ik tegen Willy; de nummer een. 
Willy startte bijzonder sterk met een birdie. Op 3 
werd de spanning te groot en ging het balletje 
van Willy de mist in. Voor mij waren de uitslagen 
behoorlijk minder dan andere jaren, maar 
genoeg om als eerste te eindigen. 
Verder werd er nog een baanrecord gebroken. 
Vijf lege holes laten vallen op de voorgaande 
flights, en dat record is in handen gekomen van 
Herman en Eric.(Aansluiting houden mensen!) 
Intussen tijd heb ik het regelboekje door kunnen 
lezen. Herman won de nettoprijs. Hans werd 
tweede, ondanks de stress die een pas 
geopende salon in Nijmegen met zich 
meebrengt. Bij een bezoek aan deze salon, zakt 
je handicap met twee slagen, zie reviews. 
Deelnemers en commissie bedankt. Het was nog 

lang gezellig op het terras. 
De wedstrijdleiding bestond uit Loem en Willy; 
Sportieve groet,  
Louis Dekkers 
 

  
 
Bekijk ook de video: 
https://youtu.be/GVBWgqkWgf0  
 
De afsluiting van de maandbeker 2018.  
 
Het was een drukke maand met veel afsluitende 
competities. De volgende was de Afsluiting 
Maandbeker Par 3/4 op 29 september 2018 
(met VIDEO) 

 
 
De 7-de Maandbeker op 29 september was ook 
de laatste dit jaar. 
De voorafgaande Maandbekers goed gespeeld 
en de OVERALL winnen was een optie. Dus even 
nog wat oefenen en met een voldaan gevoel 
melden bij de wedstrijdleiding. Op tijd naar hole 
8 met mijn flightgenoten Wilma, Wolfgang en 
Henny W, waar ik heel blij mee was. Fijn spel 
gewenst en wij begonnen aan de wedstrijd. 
Meteen had ik het gevoel dat mijn spel niet aan 
mijn verwachting zou voldoen. Maar ja, je moet 
verder en het putten was droevig, maar 
uiteindelijk heb ik toch nog 31 punten gescoord. 
Mijn idee was dat 31 punten te weinig waren om 
te winnen, maar tot mijn eigen verbazing is het 
toch gelukt en ik ben toch een beetje trots. Dit 
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ook mede door mijn gezellige flight, die ik zeker 
wil bedanken. Ook Petra en Willy bedankt voor 
hun inzet om van deze dag weer een succes te 
maken, en niet te vergeten de keuken voor de 
lekkere hapjes. 
Iedereen bedankt voor de gezellige dag . 
Eva Evers 
 
Bekijk ook de video:  
https://youtu.be/9U_fqkSLy-E  
 
Ten slotte de afsluiting van de Strokeplay 
Challenge. 
 
30 september 2018 de afsluiting van de 
Strokeplay Challenge 

 

Afgelopen Zondag, 30 september 2018, 
mochten wij de 4e en laatste Strokeplay 
Challenge van dit jaar spelen. Als eerste wil ik 
mij bedanken bij de organisatoren van de 
wedstrijd: Faziel, Hans en Piet. 
Het had heel spannend kunnen worden deze 
laatste wedstrijd, maar helaas konden Terry en 
Geeranne niet mee strijden voor de 
totaaloverwinning. Dit betekende dat ik met een 
solide ronde zeker zou zijn van de zege. 
Ik mocht voor het eerst met de nieuwe aanwinst 
voor Golfclub Bleijenbeek, Noa Janssen (HCP 
2.3), spelen. Dit was wel fijn voor mij, ik kon me 
zo aan zijn niveau optrekken. We speelde allebei 
solide, de 1e 9 holes +3 voor Noa en +4 voor mij. 
Dan nog de 2e 9 die normaal gesproken voor mij 
een stuk makkelijker spelen. Noah maakt 
meteen een birdie op 10 en ik mis net mijn 
birdie. We wisten echter dat parren maken meer 
dan genoeg zou zijn. Al met al speelden we een 
goede tweede negen, Noa +1 en ik +4 wat 

eigenlijk nog wat beter had kunnen zijn als ik 
niet een tripple bogey had gemaakt op 14. Maar 
toch tevreden omdat we beiden dik in de buffer 
zaten. 
Wat het aantal deelnemers betreft, dit was over 
het hele seizoen met 47 personen best goed, 
maar het zou natuurlijk nog leuker zijn als er nog 
meer leden mee zouden doen, want het aantal 
deelnemers op de laatste dag viel toch wat 
tegen. 
Tot slot wil ik nog alle deelnemers bedanken die 
ongeacht of ze nou kans of geen kans op de 
eindzege hadden, hebben meegedaan, want je 
kunt jezelf natuurlijk altijd nog verbeteren. 
Bedankt, 
Karsten Dittmar 
 
Bekijk ook de foto’s onder aan het artikel op de 
website: 
 

https://www.golfclubbleijenbeek.nl/winnaar-

strokeplay-challenge-2018-is-karsten-dittmar/?  

 

Look forward 
 

Het seizoen zit er bijna op. Deze maand staan 
nog de Master Trofee op 21 oktober en de 
seizoensafsluiting CC en Par 3-4 op 28 oktober 
op het programma. Daarna gaan wij ons 
focussen op het verbeteren van de Website en 
gaan wij de PR plannen voor 2019 uitwerken. 
Wij hoorden in de wandelgangen dat Rudy en 
Karsten willen proberen een Riders Club  
Duitsland-Nederland wedstrijd te organiseren 
voor golfers uit deze regio. Lijkt ons een goed 
plan en wij hopen van harte dat dat gaat lukken 
 

 

Wist-U-Datjes 

 

• Binnenkort liggen er bij de receptie 
boekjes voor leden, waarin de nieuwe 
golfregels worden verduidelijkt. De 
datum waarop de boekjes beschikbaar 
komen is op dit moment nog niet 
bekend. 

• U uw vaardigheden gratis kunt 
verbeteren door de instructievideo te 
bekijken die in dit clubblad onder “tips 
van de PRO” wordt aangeboden. 

• Deze winter organiseert de Golfbaan 
Bleijenbeek een paar interessante 
activiteiten.  
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https://www.golfclubbleijenbeek.nl/wp-content/uploads/strokeplay-challenge-2018-uitslag.jpg


 

 
 
Klik op de volgende link: 
https://mailchi.mp/e2c1cfbb07f0/speelt
-u-mee-met-de-maasduinen-open-
570017?e=d922b1191a  
 

• Oer Bleij Bier Op 26 october is de 
presentatie van het Oer Bleij bier in het 
paviljoen en wordt nieuwe tarwe 
gezaaid uit oude genen. Het is een 
bijzonder project. Naar aanleiding van 
dit evenement Heeft Rudolf Terlingen de 
Oer Bleij Ballade geschreven, die dan zal 
worden gezongen door het 
smartlappenkoor uit Afferden. Ook de 
leden van onze golfclub worden 
uitgenodigd om dit evenement bij te 
wonen en het eerste Oer Bleij te 
proeven. Hoe meer mensen dit lied dan 
kunnen meezingen hoe leuker. 

 
 

• Op 25 november organiseert de BV een 
St Nicolaas middag. U bent van harte 
welkom met uw kinderen en/of 
kleinkinderen.  
 

 

 
• Onze geweldige clubkampioen Terry er 

een geduchte concurrent bij heeft 
gekregen op Bleijenbeek, want zijn 
trainingsmaatje Noah Janssen (hcp 2,3) 
is ook lid bij ons geworden. Welkom! 

• Dat onze Faziel na de afslag op 18 altijd 
gaat kijken of er nog visjes in het water 
van hole 10 zitten.. of zou altijd daar zijn 
bal terecht gekomen zijn?... 

• Dat Angelique Kamps tot haar eigen 
stomme verbazing tweede overall 
(stableford) geworden is bij de 
Damesleague competitie. De 
“veurzitter” dit met trots vervult. 

• Een rondje op de cc spelen met de Lions-
dag ongeveer 7 uur duurt? Dit helemaal 
geen straf is, gezien je om de twee holes 
gedwongen wordt te zitten en te eten 
en véél te drinken voordat je weer 
verder mag (proberen te) golfen. 

• Er toch nog meer dan € 10.000 (!) 
opgehaald werd voor het goede doel!! 

• Loek Laurier erg in zijn sas is met zijn 
nieuwe “werkplek” bij hole 1. Hij 
overweegt daar een vaste eet & 
drinktent van te maken: “Loek’s Palace” 

• Dat Ronald, hoofd greenkeeping, 
glorieus winnaar geworden is van de 
eerste ‘Ryder-cup” wedstrijd tussen de 
greenkeeping van Welderen en 
Bleijenbeek?  

• “onze” Terry het clubrecord op de cc op 
73 slagen (=par!!) gezet heeft? En dit 

https://mailchi.mp/e2c1cfbb07f0/speelt-u-mee-met-de-maasduinen-open-570017?e=d922b1191a
https://mailchi.mp/e2c1cfbb07f0/speelt-u-mee-met-de-maasduinen-open-570017?e=d922b1191a
https://mailchi.mp/e2c1cfbb07f0/speelt-u-mee-met-de-maasduinen-open-570017?e=d922b1191a


 

voor de mensen die dit niet konden 
geloven het de volgende dag gewoon 
nog een keer flikte? 

• Een jeugdlidmaatschap minder kost dan 
bij een gemiddelde hockeyclub en je 
daar wel een héél jaar van kunt 
profiteren? Kijk onze brochure er maar 
eens op na.. 

• De bediening het voortaan zonder 
Jeffrey moet stellen omdat hij is 
verhuisd? Wij hem zullen missen. 

• We overwegen de pitch&putt baan te 
gaan verlichten, maar we ons afvragen 
of jullie daar dan meer gebruik van gaan 
maken? We dus eerst maar eens met 
nieuwe matten moeten beginnen. 

• De volgende uitgave van jullie eigen 
Bleijenbeek-magazine medio december 
uitkomt, wat jullie ruimschoots de tijd 
geeft eens wat kopij aan te leveren. Bv 
over je eerste stappen op Bleijenbeek, je 
vorderingen bij de trainer, of misschien 
wel een heuse date en wat denk je van 
een mooi kerstverhaal. Kortom: schroom 
niet en gun ons jullie literaire talenten.  
 

 

Nieuws van 
 
 
 

 
 
Van birdie tot condor en het vervolg op bogey 
 
In de vorige Bleijenbeker versloeg ik de Bogey-
man. Nou ja, op papier dan, of eigenlijk zelfs dat 
niet, maar ik weet niets van digitale geschriften. 
Die bestonden in mijn tijd niet. 
 
In deze aflevering bekijk ik par min (dat bij 
golfen dus positief is) en par plus (dat bij golfen 
dus negatief is). Eerst het positieve, daarna het 
gebeuren van alledag. 
 
Speel je één slag onder par, heb je voor 
bijvoorbeeld een par-4 maar drie slagen nodig 

gehad, dan noemen we dat sinds 1903 (volgens 
de Atlantische stad New Jersey) een birdie. Dit 
heeft niets met een vogeltje te maken, maar 
komt van ‘bird’ dat in Amerikaans slang ‘erg 
goed’ betekende (cool of excellent). Hoe komen 
we erbij, behalve via de letterlijke vertaling, om 
toch in vogels door te denken? 
We, dat zijn in dit geval de Amerikanen, hebben 
verzonnen om bij ‘heel erg goed’, zijnde twee 
slagen onder par dit te bestempelen als een 
meer prestigieuze vogel en wel de ‘eagle’. Zij 
hebben volgens de uitstekende Scottish Golf 
History website hier gewoon hun nationale vogel 
geïntroduceerd. 
  
En bij nog weer beter, nl. drie slagen onder par 
vinden we het een albatros. Een meer zeldzame 
vogel, passend bij een double eagle, dat ook niet 
zo vaak voor komt. De albatros is weer meer een 
Britse term, want de Amerikanen houden om 
begrijpelijke redenen vast aan ‘double eagle’. 
 
Een eagle op een par-3 en een albatros op een 
par-4 heet echter een ‘ace’ of hole in one en 
kost de gelukkige een rondje voor het hele 
clubhuis. Een hole in one op een par-5 noemen 
we daarentegen ‘grootpraat’ en was in mijn tijd 
niet mogelijk. De Hollandsche espenhouten 
stokken sloegen niet zo ver en ook met de latere 
hickory houten stokken haalde men dergelijke 
afstanden niet. 
Toch hebben golfers ook daar een naam voor en 
wel ‘çondor’. 
Zo werden het toch vogels en worden de vogels 
steeds groter. 
 

 
 



 

Nu dan de realiteit. 
Speel je één slag meer dan de ‘par’ van de hole, 
dus doe je bijvoorbeeld over een par-3 vier 
slagen dan heb je, zoals we hierboven zagen, 
een bogey gespeeld. Bij twee slagen boven par 
een double bogey en bij drie slagen boven par 
een triple bogey. 
Daarboven wordt het teveel om te onthouden 
en schrijven we (je marker) een streep bij de 
betreffende hole, behalve natuurlijk als je een 
strokeplay wedstrijd speelt. Dan zul je helaas die 
13 slagen, als het er niet meer zijn moeten 
opschrijven. 
Maar alles boven 7, 8 of 9 is natuurlijk een veel 
voorkomende ramp. 
 

 
 
Het aantal slagen dat je boven de par van de 
hele baan speelt is je handicap. 
Bij triple bogey’s op elke hole speel je dus op 
elke hole drie slagen meer dan par en is je 
handicap 18 keer 3 is 54 en daar begint iedere 
beginnende golfer ook mee. 
Hoe lager je handicap hoe beter je golft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat er ook van zei, een bogey van toen is de par 
van nu. 
Troost u dus, een bogey spelen is zo erg nog 
niet. 
 
Tot een volgende keer. 
 
 

 
 
Pieter 
 

 

 
 

TIPS VAN DE PRO 
Door Kyan Bosch 

 

 
 
Ditmaal geeft Kyan instructie hoe je een bal die 
dicht bij een boom ligt zonder strafslag uit die 
positie kunt weg slaan. Klik op deze link voor de 
video:  

https://youtu.be/VWcWttrzjms 
 

 

Floris van Drunen, 1e in de D-Categorie,  LJT 
wedstrijd, Golfbaan De Maastrichtse,  8 
september 2018 
Deze dag begon met een lange rit richting het 
zuiden. 
Vol goede zin kwamen we aan op de 
Maastrichtse golf, alwaar we de baan en 
omgeving gingen bekijken. 
Na inschrijving kreeg ik een e-ticket om driving 
range ballen te halen op de driving range. 
De driving range op de Maastrichtse heeft twee 
verdiepingen!, en ik heb boven ingeslagen. 

https://youtu.be/VWcWttrzjms
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRkufgr_7cAhXODuwKHbWnCr8QjRx6BAgBEAU&url=https://ru.pinterest.com/pin/99219998017103999/&psig=AOvVaw0EEJ41XcSv10d4RZuaDqEs&ust=1534948669426543


 

 

 
  
Prima op tijd begon flight 1 van de wedstrijd. Er 
waren 5 aanmeldingen voor categorie D, maar 
uiteindelijk 4 deelnemers in twee flights. 
Samen met Jesper speelde ik in de tweede flight 
op de par 3 / 4 baan. Een mooie baan met veel 
hoogte verschillen. 
Het hoogtepunt was op hole 9 waar ik vanaf 35 
meter een mooie bal tot op 20cm van de hole 
sloeg. 
Na ruim 2,5 uur was ik weer terug in het 
clubhuis. 
Na wat gegeten te hebben begon de 
prijsuitreiking, met als resultaat dat ik 1e ben 
geworden in categorie D. 
 

 
 
Vol trost en met een mooie beker! konden we 
nog ruim een uur genieten in de auto tijdens de 
terugreis. 
 

Gr. Floris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van Henny Wolferink: Herfst? 

 

 

 

 

En van uw redactie: Een spechtenhuis met elfen 

trapjes 

 

 

 

 

 

 


