
 
  

 

 

 

 



Introductie door de voorzitter PR commissie 

Beste leden, 

zoals ik al meldde tijdens de goed bezochte 

laatste jaarvergadering 25mei jl, is het mij een 

eer golfclub Bleijenbeek de komende drie jaar 

te mogen leiden. Van allerlei kanten krijg ik 

nog steeds steunbetuigingen en dat sterkt mij 

in mijn gedachte, dat deze club veel meer leeft 

dan menigeen denkt. Ook "stille" leden, leden 

die niet vaak (kunnen) komen, minder actieve 

leden blijken veel om deze mooie club te 

geven en aan mij de taak om van Bleijenbeek 

een nog mooiere, leuke en gezellige, maar ook 

een meer sportieve club te maken. 

Om met het laatste te beginnen heeft onze 

golfclub tijdens de laatste NGF-competities 

een meer dan goed figuur geslagen met 

diverse ereplaatsen en dat terwijl er op papier 

veel sterkere tegenstanders waren. Ook deed 

het me deugd hoe enthousiast alle clubteams 

enorm enthousiast over 'onze' baan  en het 

onderhoud waren en niet te vergeten ook 

over zoveel gezelligheid en uitstekende 

keuken. Een mooiere promotie kan ik me niet 

indenken. 

Over onze eigen evenementen ben ik (nog) 

niet echt tevreden. Komt het misschien door 

de niet gunstige data, dat de 

maandbekerwedstrijden maar weinig 

deelnemers kenden? Of moeten we de 

formule maar eens nieuw leven inblazen, 

zodat we iedereen weer enthousiast krijgen. 

Ditzelfde gold ook voor het Pitch en Putt 

Kampioenschap, dat wel uiterst gezellig 

verliep. De datum was niet top en misschien 

moeten we verschillende klassen maken, 

zodat er meer leden met deze leuke vorm van 

het golfspel  mee gaan doen. Ik heb alle 

vertrouwen in onze nieuwe Weco 

(=wedstrijdcommissie...) die al druk aan het 

evalueren is. Heel blij ( hoe toepasselijk ..) 

werd ik van de Bleije Week, of liever gezegd 

Bleije weekend. Op de langste dag zoveel 

leden genereren om aan van de wedstrijden 

deel te nemen was een groot succes en op de 

met muziek omlijste feestavond werden de 

driemaal18 holes spelers nog eens extra in het 

zonnetje gezet. Op zo'n dag zie je echt dat 

onze club leeft, maar het zou zo leuk zijn als 

ook minder frequente spelers hier aan deel 

zouden deelnemen. Noteer volgend jaar het 

weekend van 21 juni weer in uw agenda, want 

dat wordt weer héél bleij, met waarschijnlijk 

ook weer een vrienden/vrienden wedstrijd, 

waar u dus tegen een zeer gereduceerd 

bedrag een bekende en (nog!) geen lid mee 

mag laten doen. Wordt ongetwijfeld weer 

gezellig. 

Als u dit leest is misschien de wedstrijd om de 

Voorzittersbeker alweer geweest en ik ben 

momenteel samen met Angelique me serieus 

aan het voorbereiden op trainings golfkamp in 

Spanje om een mooie score neer te zetten, 

waar eenieder zich op gaat stuk bijten..  

In de volgende BLEIJENBEEKER2.0 in 

september zal ik u waarschijnlijk moeten gaan 

vertellen, dat ook deze droom weer niet uit 

gekomen is... 

Veel golfplezier gewenst en tot gauw.. 

uw "veurzitter" 

 

Van de redactie. Het is onze bedoeling om 1 

maal per 6 weken een versie uit te geven. In 

deze nieuwsbrief zullen een aantal vaste 

rubrieken voorkomen. Als PR commissie en 

verantwoordelijk orgaan voor de uitgifte en 

samenstelling van de nieuwsbrief hebben wij 

de volgende rubrieken in gedachten: 

 

• Woord van de voorzitter; 

• Flash back, wat is er de afgelopen 

periode gebeurd; 

• Look forward, wat staat er op het 

programma aan interessante 

gebeurtenissen; 

• Wist-U-datjes, een verzameling van 

korte berichtjes over gebeurtenissen 

binnen de golfclub en haar 

gemeenschap; 



• Tips van Ron Beumer over regels en 

handicap; 

• Mededelingen van de verschillende 

wedstrijd leiders; 

• Tips van de PRO, niet 

noodzakelijkerwijs van onze PRO’s, 

maar hierin kan ook worden 

verwezen naar een You Tube 

instructie video; 

• Recepten van Loek; 

 

Daarnaast kunnen incidentele 

onderwerpen aan de orde komen, 

zoals: 

• Iets over course management 

• Informatie over materiaal en kleding 

• Golf fashion voor de dames? 

Het is een ambitieus plan waar de PR 

commissie graag aan wil meewerken, maar 

het niet alleen kan doen. Ook verwachten wij 

van u als leden zoveel mogelijk input, qua 

feedback, maar ook met ingezonden stukjes 

en/of wetenswaardigheden en grappige 

voorvallen met name voor de rubriek “wist-je-

datjes”. Mail uw bijdrage naar: 

pr@golfclubbleijenbeek.nl  

Wij zullen ons best doen om de verkregen 

informatie op de juiste plek in de nieuwsbrief 

te krijgen. 

 

FLASHBACK    

Wij willen niet bij de schepping beginnen, 

maar dit is de eerste uitgave van de nieuwe 

nieuwsbrief en daarom gaan wij iets verder 

terug dan de afgelopen 6 weken. 

 

Rabbit wedstrijden. Begin 2018 werd het 

begrip “Rabbit” wedstrijd door Tiny Beumer 

(Voorzitter introductie commissie), samen met 

Ron Beumer en Nel Gerdes nieuw leven 

ingeblazen. Begon het eerst met een goed 

bezochte instructiedag over de uitleg van 

verschillende golfregels door Ron, snel 

gevolgd door de eerste rabbit wedstrijd voor 

hoge HCP’ers onder begeleiding van ervaren 

golfers van onze club. Wat was het koud! Het 

vroor  4 graden en er stond een stevige wind 

die de gevoelstemperatuur nog versterkte 

 

 

 

Door het enthousiasme van Tiny en haar 

mensen was dit ook weer een groot succes. 

Reden voor Tiny om op regelmatige basis deze 

rabbit wedstrijden en Ron’s regellessen te 

organiseren. Zelfs toen zij op vakantie was 

gingen de rabbit wedstrijden gewoon door. Op 

2 juni onder leiding van Geeranne Gimbrere 

was de wedstrijd weer een eclatant succes. Ga 

er mee door Tiny, Ron en Nel, het brengt de 

hoge HCP’ers met anderen in contact en geeft 

ze het gevoel dat zij bij de golfclub betrokken 

worden, Chapeau! 

De Hickory. Het eerste grote event was naar 

mijn mening de Hickory wedstrijd van 21 april 

2018. Een wedstrijd georganiseerd onder 

auspiciën van het Golf Museum. Spelen in 

vooroorlogse kleding met houten stokken, je 

moet het maar doen. Nog even de uitslagen in 

herinnering roepen: 

Winnares bij de dames is onze eigen 

Bleijenbeekse Marja Kom en we zijn uitermate 

trots op haar. Op de tweede plaats eindigde 

Kersten Huck uit Duitsland. 

Winnaar bij de heren is Brian Gee en ook hij 

deelt nu in de eeuwige roem. Op de tweede 

plaats, vlak voor de winnaar van vorig jaar 

eindigde Perry Somers.Yvonne van Mulken, 

vorig jaar nog winnares van de grote prijs had 

nu de laagste netto score bij de dames, met op 
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de tweede plaats Helga Scholz uit Duitsland. 

De laagste netto score bij de heren behaalde 

haar man Peter Scholz met op de tweede 

plaats de veelbelovende jonge Randolf Dudzus, 

ook uit Duitsland. 

Op de par 3 / 4 eindigde bij de dames 

wederom een eigen Bleijenbeekse als eerste, 

namelijk Henriëtte Colin en bij de heren nu ook 

een Bleijenbeker, Loek Laurier. Er waren nog 

neary’s (CC Marja Kom en Roel Kamps, par 3 / 

4 Ad Lancee), longest’s (CC Helga Scholz en 

Menno Beelen, par 3 / 4 Ferd Vrijmoed), 

birdies (Roel Kamps, Peter Scholz en Perry 

Somers) en best dressed Lady ( Petra Manders) 

en Gentleman (Peter Scholz). 

De Langste Dag event. Daarna volgde de 

voorbereidingen van de Langste Dag wedstrijd 

op 21 juni 2018 onder de leiding van Ebert, 

Nelly en Loek. Met 104 deelnemers een van 

de drukst bezochte evenementen tot nu toe. 

Een stevig programma w.o. 3 maal 18 holes of 

een combinatie van 9 holes CC en 9 holes Par 

¾ of  9 holes Par ¾ en 9 holes Pitch en Putt. 

Het 3 maal 18 holes CC begon al om 04.45 uur 

en telde 24 deelnemers waaronder ook twee 

dames.  

 

 

De resultaten: 

3 maal 18 holes. Ebert van Rooy als een van de 

organisatoren reikte Kyan de prijs uit voor het 

beste individuele resultaat over 18 van de 54 

holes. Zelf won Ruediger Wenzel met het beste 

resultaat van zowel de bruto als netto score. 

Daarnaast had hij ook totaal het minste aantal 

slagen en was hij de winnaar van de 

wisselbeker, die hij volgens zijn zeggen graag 

volgend jaar verdedigt. 

9 holes CC en 9 holes Par ¾. Winnaar Hennie 

van Hoorn. Een goede ronde op de CC en wat 

minder op de par ¾, maar ondanks dat toch 

winnaar van dit onderdeel. 

Par ¾ en Pitch en Putt. Winnaar Wilma 

Binnenkamp. Na veel aanmoedigingen om 

mee te doen en voor haar de eerste echte 

wedstrijd verwoordde zij het resultaat als 

volgt: ”Als klap op de vuurpijl kwam de 

prijsuitreiking, waarbij Loek tot mijn enorm 

grote verbazing meldde dat ik de winnaar was 

van de par 3/4 wedstrijd. Wie had dat ooit 

kunnen denken?” 

Twee dagen later de Pieter van Afferden 

Bokaal. 

 

 

In tegengestelde richting op de verkeerde hole 

uitholen zonder zicht op de green, het zat er 

allemaal weer in dit jaar. Leuke wedstrijd en 

de deelnemers vermaakten zich kostelijk zoals 

op de foto is te zien. 



 

 

Op deze foto alle winnaars, met dank aan 

Loem Hopman en Anita Schrijvers 

De Matchplay kampioenschappen 30 juni en 

1 juli 

Het was ontzettend warm en winderig. Het 

kostte veel energie om twee dagen lang in een 

knock-out systeem 18 holes te lopen, totdat je 

in de finale komt. Die moet je dan nog zien te 

winnen. Het zijn stuk voor stuk helden, die 

deelnemers aan het matchplay 

kampioenschap, chapeau! 

Bekijk ook even de video: 

https://youtu.be/92erfh0I9KU  

De verslagen van de winnaars zijn allemaal te 

zien op onze website en de foto’s in de 

fotogalerij. Nog even de uitslagen:  

Heren CC: 1e Terry en 2e Sander 

Dames CC: 1e Marja en 2e Geeranne 

Heren Par ¾: 1e Loem en 2e Hans Brekelmans 

Dames Par ¾: !e Grada en 2e Jolande 

 

LOOK FORWARD 

19 augustus 2018. Rabbit wedstrijd. 

22 juli 2018. Voorzittersbeker 

2 september 2018. Senioren 

clubkampioenschap. 

 

WIST-U-DATJES 

 

• In de nacht van dinsdag 26 juni op 

woensdag 27 juni is er ingebroken in 

de bestuurskamer van het 

clubgebouw. De dieven hebben geen 

belangrijke of kostbare zaken weten 

te bemachtigen. 

• De greenkepers zijn het hoge gras 

langs de baan aan het maaien en 

hebben ook het oerwoud tussen hole 

6 en hole 8 van de par ¾ 

onderhandengenomen, zodat het 

golfplezier wordt verhoogd en minder 

ballen zoek raken. Nu nog de 

braamstruiken! 

• Er op de website van onze club een 

“nieuwe knop”  zit  AGENDA?   Hierin 

ziet U een weekoverzicht en 

Teesluitingen 

• Het in Ierland fantastisch golfen is 

• Er op iedere hoek van de straat een 

golfbaan is 

• Er in juni nauwelijks golftoeristen zijn 

en de hele baan voor jou beschikbaar 

is 

• Je 17 minuten per ronde bespaart, 

wanneer de speler direct afslaat, om 

daarna zijn score te noteren? (1 

minuut per hole) 

• Speel je in een mixed flight, dan 

schrijven de heren hun score op 

wanneer de dames afslaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/92erfh0I9KU


Nieuws van het 

 

 

Toen ik hoorde dat ‘De Bleijenbeker’, clubblad 

van Golfclub Bleijenbeek, in digitale vorm 

nieuw leven wordt ingeblazen was ik er 

natuurlijk als de bekende birdies bij om een 

plekje te vragen waarin ik waar- en 

onwaarheden als hoogst onwaarschijnlijk 

respectievelijk zeer geloofwaardig het licht 

zou kunnen doen schijnen. 

En wie zou mij kunnen verbeteren? Ik ben 

immers al ruim vier eeuwen dood. 

Ok, ik ben even teruggeweest toen het eerste 

en enige Nederlandse Golfmuseum op 22 april 

2016 haar deuren opende en daarna nog een 

keer om te kijken of mijn indertijd beschreven 

regels nog wel worden nageleefd. Maar 

hoewel ik voortleef in het museum ben ik toch 

moeilijk aanspreekbaar. 

U schrijven lukt mij echter wel, nu de redactie 

van ‘De Bleijenbeker’ mij een bescheiden 

ruimte in haar blad heeft gegund. 

Deze editie zal ik u kond doen van het 

ontstaan van de bij golfers zo bekende 

waarschuwing “FORE”. 

Voor u heel vroeger speelde men met 

feathery ballen, leren ballen gevuld met 

samengeperste gekookte ganzenveren of 

kippenveren. Deze ballen waren zeer 

kostbaar, duurder zelfs dan de stokken 

waarmee werd geslagen, duurder zelfs dan 

caddies. 

Golfers hadden daarom vaak twee caddies, 

één die de tas droeg en de speler adviseerde 

en één die vooruit liep als een spotter om te 

kijken waar de bal zou kunnen landen, de 

Forecaddy. 

Zo hoopte men het verlies van die dure ballen 

tot een minimum te kunnen beperken. 

Voordat een speler ging slaan waarschuwde 

hij de Forecaddy dat hij ging slaan door hem 

aan te roepen met ‘Forecaddy!’ Dit werd op 

een gegeven moment verkort tot ‘Fore!’. 

 

 

Ook heel vroeger, althans voor u, werden in 

oorlogen nog musketgeweren gebruikt en 

vormde men rijen achter elkaar om salvo’s af 

te voeren. Terwijl de ene rij schoot kon een 

andere rij herladen, maar het betekende wel 

dat er over hoofden van soldaten voor je werd 

heen geschoten. 

Om de soldaten, die aan die hoofden 

vastzaten te waarschuwen dat ze hun hoofd 

moesten intrekken werd er luid ‘Fore!’ 

geroepen. Onder die soldaten moeten zich 

golfers hebben bevonden, die de veldslag 

overleefden. 

Van mijn tijdgenoot John Knox vernam ik dat 

in die tijd de stad Leith in Schotland een druk 

bezochte stad was. De oostelijke poort van 

deze stad was landinwaarts gericht van waar 

vrijwel alle reizigers kwamen. Om de stad te 
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beveiligen tegen Engelsen en tegen 

rondtrekkende bendes had men er twee grote 

kanonnen neergezet waarmee men de vijand 

kon verrassen. 

Wanneer dan aan de horizon vermeend 

gespuis in zicht kwam riep een van de 

kanonniers tegen de overige verdedigers van 

de poort ‘Ware Before’ (Beware Before) 

waarop de verdedigers zich plat op hun buik 

lieten vallen om een vrij schootsveld te 

creëren. 

De oostelijke poort keek ook rechtstreeks uit 

over de ‘links’ waar zo goed en zo kwaad als 

maar kon werd gegolfd tussen alle militaire 

oefeningen en veldslagen door die in het 

midden van de 16e eeuw aan de orde van de 

dag waren. Ook de spelende golfers werden 

door de door de kanonnier geuite kreet 

gewaarschuwd en begonnen de kreet ‘Ware 

Before!’, verkort tot ‘Fore!’ onder elkaar te 

gebruiken als waarschuwingskreet. Mogelijk 

zo verkort omdat zij vooral het “before” 

hoorden. 

De golfers op Leith Links waren invloedrijke 

personen, zowel in de politiek als in de kleine 

wereld van golfspelers. En zo namen anderen 

de waarschuwingskreet al snel over. 

Wat denkt u? Betekent Fore niet gewoon 

Flying Object Returning to Earth? Tot een 

volgende keer.  

Pieter 

 

TIPS VAN DE PRO 

Door tijdgebrek hebben wij nog niet met onze 

PRO’s kunnen overleggen om korte 

instructievideo’s te maken. Daarom een video 

van Golf.nl: 

Moeite met bunkerslagen? Bekijk deze video 

instructie maar eens: 

https://www.golf.nl/nieuws/2018/mei/1505-

daan-huizing-instructie-

bunker?utm_source=golfnl_weekly_newslette

r&utm_medium=email&utm_campaign=1505

2018  

REGELS VAN RON BEUMER 

Onze spelregel specialist 

We zijn onze eigen scheidsrechter op de 

golfbaan en daarom is kennis van de regels 

noodzakelijk. Er zijn twee groepen: de 

etiquetteregels en de golfregels. 

Etiquetteregels betreffen de veiligheid, het 

speeltempo en het behoud van de baan. Zij 

zorgen ervoor dat iedereen optimaal kan 

genieten in de baan.  

De golfregels zijn er om te zorgen dat het spel 

eerlijk verloopt. 

Regels die de eerlijkheid vaak geweld aandoen 

zijn 24 (vaste obstakels) en 25 (abnormale 

terreinomstandigheden). Bij de toepassing van 

deze regels speelt het “nearest point of relief” 

een belangrijke rol. 

Ontwijken 

Vaste obstakels en abnormale 

terreinomstandigheden mogen zonder straf 

worden ontweken wanneer zij de ligging van 

de bal, je stand of je swing belemmeren. Dit 

geldt niet wanneer de bal in een 

waterhindernis ligt. Je mag je bal opnemen en 

droppen binnen één stoklengte van het 

dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, 

maar niet dichter bij de hole.  

Ontwijken op de green 

Wanneer bovenstaande situatie zich op de 

green voordoet, moet de bal op het nearest 

point of relief geplaatst worden. 

Ontwijken in de bunker 

Wanneer de bal in de bunker ligt, heb je met 

één strafslag de extra mogelijkheid om de bal 

buiten de bunker te droppen op de het 

verlengde van de lijn tussen de hole en de 

plaats waar de bal in de bunker ligt. 
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Het nearest point of relief 

Onderstaande tekening laat zien wat het 

“dichtstbijzijnde punt zonder belemmering” 

P1 en P2 is in R25-1 voor een rechtshandige 

speler die GUR ontwijkt. 

Punt P1 en P2 liggen zo dicht mogelijk bij 

respectievelijk B1 en B2  

• niet dichter bij de hole, en 

• waar als de bal daar zou liggen, de 

belemmering niet meer bestaat 

 

• De afstand P1A  en P2C is één 

stoklengte en binnen de aangegeven kwart 

cirkel moet je de bal droppen 

• en deze mag niet meer dan 2 

stoklengten wegrollen en niet dichter bij de 

hole dan respectievelijk P1 en P2 tot stilstand 

komen. 

In de praktijk zien we dat vaak het “easyest 

point of relief” genomen wordt i.p.v. het 

nearest. 

 

READY GOLF 

Door Piet Cremers 

De term “ready golf” wordt gebruikt om te 

stimuleren dat het golfspel redelijk vlot 

verloopt. Om dat te bereiken zijn o.m. de 

volgende punten van belang: 

-Speel ready golf op een veilige en 

verantwoorde manier 

-Zorg dat je klaar staat om te spelen wanneer 

het jouw beurt is, handschoen aan etc. 

-Noteer de score van de vorige hole pas na het 

afslaan wanneer je als eerste speelt. 

-Zorg voor aansluiting met de flight voor je 

-Speel als je klaar bent; je hoeft niet te 

wachten totdat de speler die verder van de 

hole ligt heeft gespeeld 

-Sla af als de speler met “de eer” vertraging 

heeft 

-Sla eerst zelf voordat je gaat zoeken naar de 

verloren bal van een medespeler 

-Maak een korte putt meteen af 

-Speel meteen verder na een bunkerschot van 

een medespeler wanneer het deze speler veel 

tijd kost voor een volgende slag (harken van 

de bunker) 

-Meld je flightgenoten, waar mogelijk, dat jij 

als eerste gaat spelen. 

 

Dit was dan de eerste nieuwsbrief. Wij 

kunnen niet zonder de bijdragen uit het 

bestuur, de wedstrijdleiders, de leden, de 

PRO’s en een ieder die onze golfclub een 

warm hart toedraagt. Stuur ons uw bijdrage 

op pr@golfclubbleijenbeek.nl , zodat wij ook 

weer voldoende stof voor de volgende 

nieuwsbrief hebben. Deze zullen wij in 

september posten.  

 

mailto:pr@golfclubbleijenbeek.nl

