Nieuwsbrief 10-05-2022

Beste golfleden,
De lente is weer begonnen en daarmee ook de zomertijd!
Fijn voor golfers die overdag werken, die kunnen na het
werk nog een aantal uurtjes de baan in! Waarschijnlijk
was het een enthousiast golfer die op het idee kwam.

Van de voorzitter:
Nu de dagen weer langer worden zien we ook meer en meer nieuwe
gezichten op de baan. Met een toenemend aantal leden is die kans
natuurlijk ook erg groot. Wij heten alle nieuwe leden van harte welkom!
Het golfseizoen bij Het Caves is nu echt begonnen!
We mogen terugblikken op een prachtige openingswedstrijd, “het Cor
van Boxem toernooi”. Alhoewel wij ons natuurlijk altijd strikt houden aan
de spelregels, staat gezelligheid en plezier bij deze wedstrijd voorop.
Een zeer geslaagde dag!
Het is al weer een paar weken geleden dat onze vereniging de jaarlijkse
algemene ledenvergadering heeft gehouden. De concept-notulen van
deze vergadering zijn inmiddels aan alle leden toegestuurd. Een aantal
punten wil ik graag aanhalen:
De rekening 2021 is vastgesteld, met een positief verslag van de
controlecommissie.
De begroting 2022 is goedgekeurd. Een extra budget is beschikbaar
gesteld voor de viering van ons 10 jarig jubileum.
We zijn een financieel gezonde vereniging en dat willen we blijven.
Daarom is besloten om vanaf 2023 de contributie te verhogen met € 2,50
(dit is de eerste verhoging na 10 jaar). De verhoging is nodig vanwege
de inflatie en verhoogde afdracht aan de NGF.

Namens het bestuur dank ik alle leden voor de positieve reacties die wij
hebben mogen ontvangen.
Henk Beeren
Mail adres bestuur: contact@golfvereniginghetcaves.nl
Van de AC:
We hebben inmiddels weer diverse toernooien gehad, o.a.:
Het Vlaggetjes toernooi op 20 maart met 55 deelnemers. Het was een
erg leuke wedstrijd en hoewel het nog vroeg in het jaar was hadden we
prachtig weer.
Het van Boxem Memoriam toernooi, de opening van het golfseizoen bij
het Caves, werd gehouden op 27 april met maar liefst 78 deelnemers.
Na 9 holes golfen stond er een heerlijke lunch klaar (met dank aan
Wilmy en personeel) waarna we weer verder konden met de volgende 9
holes. Ook weer een zeer geslaagde dag.
De AC werd dit keer bijgestaan door Hans van Hest en (erg leuk) we
hebben veel complimentjes mogen ontvangen over de organisatie.
Het winnende team kreeg de wisseltrofee, de bekende klompen,
uitgereikt door Toon van Boxem.
Na de wedstrijd was het nog lang onrustig in de stad.
Er werd weer een “Nieuwe Leden” toernooi georganiseerd op 1 mei.
Voor 22 mei a.s. hebben we Peer Maas van Maasbestratingen bereid
gevonden om het “Kei Goed” Stablefordtoernooi van 22 mei a.s. te
sponsoren. Inschrijven voor deze wedstrijd is nog mogelijk tot vrijdag 20
mei 16:00 uur.
De zomertour start op 4 juni en de competitie is nu weer op
woensdagavond vanaf 17:00 uur.
Wilt u meedoen, denk eraan om op tijd in te schrijven.
Zet alvast in je agenda:
Maandag 6 juni ( 2e pinksterdag) hebben we het Gulle Leven Toernooi
gesponsord door Wietse en Joyce Schrantee van de lekkerste
kaaswinkel uit Eindhoven “Het Gulle Leven”. Verdere info volgt nog.
Namens de AC
Rita van der Pas

Van de R&HC
De Regelavond 2022
Het golfspel is, net zoals bij elke andere sport,
gebonden aan regels.
Buitenspel bij voetbal of buiten de lijn bij tennis is
weliswaar vaak een discussiepunt, maar is er een
scheidsrechter aanwezig voor de beslissing.
Bij het golfspel is men echter vaak zijn/haar eigen
scheidsrechter en is dus basiskennis van de
golfregels van groot belang.
Daarom organiseert de Regel en Handicap commissie in de maand mei
een tweetal regelavonden voor de beginnende golfer.
Ook golfers met meer ervaring zijn uiteraard welkom om de kennis bij te
spijkeren!
De beide data zijn dinsdag 24 en 31 mei, telkens om 19.00 uur.
Opgeven kan middels mail naar activiteiten@golfvereniginghetcaves.nl
of via 06-18053008
Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.
Namens de Regel en Handicap commissie,
Hans van Hest.
rhc@golfvereniginghetcaves.nl
TIPS VAN DE PRO.
Hallo golfvrienden en vriendinnen,
Het is alweer tijd voor tip 5. In deze tip wil ik nog maar eens kijken naar
het putten, de uitvoering van de techniek in het bijzonder.
Putten kan op heel veel verschillende
manieren. Dat geldt voor zowel de houding als
het vastpakken van de putter. Het is aan te
raden om op zoek te gaan naar wat er bij jou
past.
Maar onthoud ook dat wat voor een ander goed werkt niet per definitie
ook voor jou hoeft te werken.

Waar ik voorstander van ben is om het zo simpel mogelijk te houden
zodat je bij het uitvoeren van de techniek niet staat na te denken.
Nadenken en golfen gaan niet echt lekker samen, zeg maar gerust, echt
niet lekker samen.
Wat maakt het putten nu zo lastig? Het inschatten van de juiste snelheid
en de te overbruggen afstand. Het is al gauw te hard of te zacht.
Tip 1: Zet je voeten altijd op dezelfde breedte.
Of je nu een lange of een korte putt moet spelen maakt dan niets meer
uit. Hoef je niet meer over na te denken. Ik plaats mijn voeten altijd op
heupbreedte.
Tip 2: Maak de putt beweging altijd even lang.

Doordat ik mijn voeten altijd op dezelfde breedte heb staan gebruik ik
deze als referentiepunten. Mijn putt beweging gaat altijd van voet naar
voet. Nu hoef ik alleen maar bezig te zijn met de uitvoeringssnelheid.
Hoe groter de afstand naar de hole hoe vlotter ik mijn beweging maak.
Tip 3: Blijf oefenen, oefenen, oefenen.
Zonder oefening geen vooruitgang.
Mochten jullie met vragen zitten over- of suggesties hebben voor
bepaalde golfgerelateerde onderwerpen, waar je meer over zou willen
weten, mail dan je vraag of suggestie naar
golfproerwinjanssen@gmail.com
Misschien zie jij je vraag of suggestie dan terug in deze rubriek.
PS: Let niet op de spelling van mijn achternaam, tikfoutje maar wel het
juiste mailadres.
Succes en heel veel plezier!
Erwin.

Een ‘nieuw’ gezicht als greenkeeper op ’t Caves
Kennismaking met de nieuwe greenkeeper
Het zal weinig leden zijn ontgaan: ’t Caves
heeft een nieuwe greenkeeper. Zijn naam is
Wil Kouwenberg en in deze nieuwsbrief
komen we wat meer over hem te weten.
Wil is 56 jaar geleden geboren in Veldhoven
en daar woont hij nog steeds.
“Mijn ouders hadden een tuinbouwbedrijf
(groenteteelt), dat ik later samen met mijn broer heb voortgezet.” Wil
vertelt dat het bedrijf moest worden verkocht toen de gemeente
Veldhoven ging uitbreiden en meer grond nodig had. Na een aantal jaren
waarin hij zich bezighield met de in- en verkoop van asperges, werd Wil
zelfstandig loonwerker. “In de winter werkte ik voor een
beregeningsbedrijf of ik strooide zout tegen gladheid voor de gemeente
Eindhoven. Voor het bedrijf in beregening werkte ik veel op golfbanen,
zowel in Nederland als in België en soms in Frankrijk.” Een speciale
opleiding tot greenkeeper heeft Wil nooit gevolgd, maar door zijn
praktijkervaring is hij ‘erin gerold’, zoals hij zelf zegt. En het past goed bij
hem want Wil is graag buiten en zou ongelukkig worden van een
kantoorbaan.
Vijf jaar lang werkte Wil bij De Eindhovensche Golf, waar hij werd
ingehuurd als greenkeeper. “Totdat er moest worden bezuinigd en alleen
de zes vaste greenkeepers mochten blijven.” Doordat hij Toon van
Boxem van vroeger kende, van de middelbare tuinbouwschool, kwam
Wil bij ’t Caves terecht en dat bevalt hem prima. “Ik heb nu meer vrijheid
in mijn werk dan bij De Eindhovensche en de sfeer is ook
gemoedelijker.” Wil vindt het leuk als de golfers af en toe een praatje met
hem maken, “al kan ik vragen over het onderhoud niet altijd
beantwoorden omdat de planning aan de baaneigenaar is”. Dat neemt
niet weg dat Wil goed in de gaten houdt wat er op de baan moet
gebeuren. Dat is ook een belangrijk verschil tussen een ‘grasmaaier’ en
een greenkeeper. Hij ziet bijvoorbeeld dat er een sproeier kapot is en
bespreekt dat meteen met Toon.
Wil heeft overzicht over de hele baan omdat hij daar dagelijks mee bezig
is. “Het maaiwerk is het belangrijkste werk wat er op de banen moet
gebeuren”, voegt Toon toe. “Wat we verder kunnen doen hangt af van
het prijskaartje en de beschikbare mankracht.” Keuzes maken is nodig
om het golfen voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar te houden.

Wil heeft met eigen ogen kunnen zien wat het verschil is tussen De
Eindhovensche en ’t Caves en verklaart beslist dat de kwaliteit van beide
banen dichter bij elkaar ligt dan de prijs die de golfers moeten betalen.
Zelf spelen doet Wil niet of nauwelijks: “Ik heb twee jaar geleden mijn
GVB gehaald, maar door de ziekte en later het overlijden van mijn vrouw
heb ik daar feitelijk geen tijd voor. Twee van mijn vier kinderen wonen
nog thuis, dus daar wachten nog andere taken op mij.” Voorlopig houdt
hij het dus maar bij rijden over de golfbaan, met de maaimachine.
Met de komst van Wil zijn de werkzaamheden op de golfbaan beter
verdeeld over het team, zodat er meer tijd beschikbaar is - en daar is
iedereen blij mee.
Namens Golfvereniging ‘t Caves wensen wij Wil veel succes!
Van de Baaneigenaar:
We hebben er al meer voor gewaarschuwd
maar onlangs gebeurde er toch een ongeluk op
de parkeerplaats. Hou je aan de snelheid aub.
Begin van de inrit 30 km per uur en verminder je
snelheid al gedurende de oprit. Bij de knik rij je
stapvoets naar een parkeerplaats. Ben je te laat om wat voor reden dan
ook ga dan niet hard rijden om toch nog op tijd bij de afslag te staan. Op
onze parkeerplaats en de inrit gelden de normale verkeersregels. We
kunnen niet genoeg waarschuwen.
Onze keuken is geopend van donderdag t/m zondag. Tijdens deze
dagen bereiden we alle gerechten met verse ingrediënten.
Van 12:00 t/m 17:00 uur is de lunchkaart actief met in deze periode o.a.
een broodje warm vlees, wrap brie, maaltijdsalade tonijn, broodplank of
tosti plank ‘t Caves.
Van 17.00 uur tot 20.00 uur onze menukaart met keuze uit vier voor-,
hoofd- en nagerechten.
Wij serveren o.a. paling Caves, in knoflook gebakken champignons met
saus op een bedje van sla, beenham in jus, kippendij saté, banaan
brulee met vanille ijs en chocolade mousse.
Wij bereiden alles vers. Ook het ijs (vanille en kaneel deze periode) komt
uit eigen keuken. Een driegangenmenu kost € 25,-- per persoon. Wij
zouden het leuk vinden om je te mogen verwelkomen in ons restaurant.
Zoals je kunt lezen in deze nieuwsbrief hebben we een nieuwe
greenkeeper, Wil Couwenberg. Ook op de receptie is er een nieuw

gezicht, Tonny Vriends. Zij zijn ons team komen versterken en zullen je
verwelkomen op onze golfbaan.
Tot ziens bij ’t Caves,
Namens ’t Caves
Wilmy van Boxem
Bereikbaar via 0402051805 – 0613471881
Gebruikte Systemen:
De Chronogolf app:
Heb je nodig voor het reserveren van de baan.
Wijzigingen in deze app (b.v. bij verandering van huis- en/of mailadres
etc.) kun je alleen zelf doorvoeren.
De Golf.nl app:
Is voor het invoeren van de qualifying kaarten. Let er bij invoeren even
op of je marker ook al in dit systeem staat i.v.m. het goedkeuren van de
kaart.
Golf Genius:
Dit systeem werkt als “Golf Genius” app op je telefoon en is op de
website via het “menu leden” te bereiken.
Mocht je hulp nodig hebben met het invoeren van de kaarten of de apps
e.d. neem dan s.v.p. even contact op met coördinator Hans van Hest.
Email: rhc@golfvereniginghetcaves.nl
Geboorte-Huwelijk-Overlijden:
Bij het secretariaat is het overlijdensbericht binnengekomen van Gerard
Thijssen. Wij wensen Marian en kinderen veel sterkte bij het dragen van
dit verlies.
Heb je een bericht over een geboorte, een huwelijksfeest, een overlijden
of bijzondere verjaardag dat je graag geplaatst zou willen zien, laat ons
dat s.v.p. weten via één van onze bestuursleden of via het emailadres
van het secretariaat: contact@golfvereniginghetcaves.nl
Wist je dat:
• De jubileumvlag een foutje bevat! Hebt je het ook opgemerkt? Wij
lezen graag dat het onze eerste lustrumviering is!
• Wij Team 2 van de NGF 36 holes competitie mogen feliciteren met
hun kampioenschap? Zij spelen volgend jaar in de eerste klasse
van deze NGF competitie. Een mooie prestatie!

• Team 1 van deze competitie meer zal moeten gaan golfen om hun
prestaties te verbeteren
• We opnieuw willen herhalen dat er een AED apparaat bij de
receptie hangt. Het noodnummer van ’t Caves is 040 205 18 05.
• We op 25 september een lustrumtoernooi gaan organiseren.
• Er nog steeds kaarten zijn voor de tweede editie van het Big Green
Egg Open op 14 t/m 17 juli 2022.
Zie https://www.golf.nl/biggreeneggopen
• Er nieuwe vlaggen in de holes staan. Deze worden ieder jaar in
april vervangen. Ook de Tee-markers zijn vernieuwd.
• Het beter is voor vaart in de baan om eerst je eigen bal te slaan
voor je gaat helpen zoeken.
• Iedereen die een starttijd reserveert, 10 minuten vóór dit tijdstip op
hole 1 aanwezig dient te zijn. Dat voorkomt vertraging - en een
minder goed humeur van de andere golfers.
• Er een mooie nieuwe stalling is voor de golfkarren.
• Er op de herenmiddag bewezen is dat je ook via de rand van de
bunker een hole in one kunt slaan.
• Er met regelmaat ooievaars worden gezien op de golfbaan? Vooral
hole 4 is erg in trek. Let dus s.v.p. bij lange slagen op of het
mannetje daar niet loopt, want hij moet de jongen voedsel brengen.
• Ook de jonge eendjes krijgen liever geen golfbal op hun pet.
• Een golfbal tussen de 380 en 432 dimpels of putjes heeft.
• Golfers gemiddeld 5 jaar langer leven!
• Je de volgende nieuwsbrief rond 15 juli kunt verwachten.
Namens bestuur en commissies van Golfvereniging het Caves weer veel
speelplezier!

