
 
 

 

 

 

 

 
 
Het eindejaarswoord van de Veurzitter 
 
Na alweer een half jaar na mijn aantreden, hier nog steeds een trotse veurzitter! Het is een 
genoegen om te zien hoe het bij ons op Bleijenbeek reilt en zeilt. Neem b.v. de doordeweekse 
wedstrijden voor de leden: nog steeds druk bezet, zelfs nieuwe gezichten en, belangrijk, in de 
baan lekker fanatiek maar na de wedstrijd is gezelligheid troef. Wilt u dit leuke artikel geheel 
lezen, klik dan HIER:  https://www.golfclubbleijenbeek.nl/de-veurzitter-spreekt/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.golfclubbleijenbeek.nl/?p=15824&preview=true


Rabbit wedstrijd 11 november 2018 
 
 

 
 
Zoals door de voorzitter beloofd, heeft de R&H commissie tezamen met de Introductie  
commissie op 11 november weer een Rabbit wedstrijd georganiseerd.  Lees meer:  
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/afsluiting-beginnerswedstrijden-klonk-als-een-klok-op-11-november-2018     

 
 

Aandachtscirkels van Eberspäche, een bijdrage van Frans Fiolet 
 
 

 
 
Een buitengewoon interessant artikel over de mindset van een sporter tijdens het beoefenen van 
zijn sport. Lees meer: https://www.golfclubbleijenbeek.nl/aandachtscirkels-van-eberspacher/  
 
 
 

https://www.golfclubbleijenbeek.nl/afsluiting-beginnerswedstrijden-klonk-als-een-klok-op-11-november-2018
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/aandachtscirkels-van-eberspacher/


 Een waargebeurd Kerstverhaal door Ferd Vrijmoed 

 
 
 
Ferd Vrijmoed heeft zich weer helemaal laten gaan in het schrijven van een leuk kerstverhaal.  
Lees meer:  
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/pietertje-een-waar-gebeurd-kerstverhaal-door-ferd-vrijmoed/ 

 

De nieuwe golfregels per 1 januari 2019 
 

 
 
Ron heeft beloofd dat er in de komende periode regellessen zullen worden gegeven over de nieuwe 
golfregels die per 1 januari 2019 gaan gelden. De eerste les vindt plaats op 9 januari 2019 in het 
clubhuis om 19.00 uur. Wilt u zich toch alvast oriënteren open dan de volgende link:  
 
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/wp-content/uploads/Nederl_Prese_Clubpresentatie_Rege.pdf   

 
 

https://www.golfclubbleijenbeek.nl/pietertje-een-waar-gebeurd-kerstverhaal-door-ferd-vrijmoed/
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/wp-content/uploads/Nederl_Prese_Clubpresentatie_Rege.pdf


Een compilatie van de 25 meest belangrijke regels vind u in deze 
link: 
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/wp-content/uploads/Nederl_Publi_De-25-meest-belangri.pdf  

 
 
De pen doorgeven 
 
 
 

 
 
 
 
Rudolf Terlingen, ons nieuw PR commissie lid geeft een aanzet voor een nieuwe vast rubriek in 
ons clubblad “De pen doorgeven” dit maal onder de titel: Van hier naar ooit….! Lees het hier: 
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/van-toen-naar-ooit/ 

 

OPROEP:   
BESTUURSLEDEN GEZOCHT. 
 
Op 23 mei is weer onze jaarvergadering en reeds nu kunnen we u melden, dat twee bestuursleden 
zich niet meer herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode. Onze secretaris Truce van de Vorle 
neemt na meer dan 10 jaar afscheid en onze vicevoorzitter en technische man Wim de Cloe gaat 
het ook rustiger aan doen. Dus beste mensen, de vraag aan jullie, wie zich beschikbaar wil stellen 
voor één van deze functies. Ik spreek uit eigen ervaring als ik stel dat het niet al teveel tijd kost en 
dat u met leuke mensen samenwerkt, die het beste voorhebben met uw Golfclub Bleijenbeek. 
Spreek ons aan, of stuur een mailtje naar de secretaris en we praten u graag bij, over het hoe en 
wat. 
 

WIST-U-DATJES 
 

• Uit eigen onderzoek is gebleken, dat de greens van Bleijenbeek er beter bijliggen, dan bij 
onze vrienden op Geijsteren? 

• Dit wel eens anders geweest is. 
• Dat trainer Arno er noodgedwongen een baantje bijgenomen heeft? 
• Hij binnenkort als reisleider optreedt bij een golfuitstapje in Turkije. 

 

https://www.golfclubbleijenbeek.nl/wp-content/uploads/Nederl_Publi_De-25-meest-belangri.pdf
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/?p=15829&preview=true


Van de redactie. 

 
Het was een enerverend jaar. Wij hebben de PR commissie opgestart, door o.a. een 
communicatieplan te schrijven en de nieuwsbrief uit te geven. De nieuwsbrief bleek al snel het 
formaat aan te nemen van een clubblad, zodat wij na twee nieuwsbrieven de naam hebben 
veranderd in “De Bleijenbeeker het clubblad van de Golfclub Bleijenbeek”. Inmiddels zitten wij al 
in fase 3 en hebben wij gekozen voor de uitvoering die nu voor u ligt. Wij hopen dat het zo 
makkelijker is om te kiezen wel artikel u wel en niet wilt lezen. Onze huisfotograaf en videoman 
zal ook het komend seizoen weer zijn bijdragen leveren aan het clubblad en ook onze PRO Kyan 
zal weer optreden in instructiefilms. 
 
Wij zijn heel benieuwd hoe het clubblad bevalt en u zou ons een groot plezier doen door de 
enquête in te vullen die wij in de mail waarmee u het clubblad heeft ontvangen hebben verzonden. 
 
Wij wensen u een succesvol en vooral gezond golfjaar. 
 
De redactie 
 

De Nieuwjaars receptie. 

 
Op donderdag 3 januari 2019  vindt de nieuwjaarsreceptie plaats.  Aanvang 
17u. 
 


