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Met ingang van 1 augustus 
2017 heeft Golfclub Beve-
ren een nieuw onderhouds-
contract afgesloten met de 
Hollandsche Greenkeeping 
Maatschappij ( HGM). Deze 
verbintenis loopt voor een 
periode van 3 jaar en omvat 
het complete onderhoud van 
het huidige terrein, alsook 
van de in 2018 nog aan te 
leggen compact course met 
4 kleine oefenholes. Na een 
inloopperiode van 3 maanden is het de hoogste 
tijd om HGM en zijn Greenkeepers Team aan 
alle leden even voor te stellen.

De tijd dat Golfclubs het terreinonderhoud in 
eigen regie uitvoerden is werkelijk passé. De 
meeste golfclubs zijn overgeschakeld naar 
onderhoudscontracten met gespecialiseerde 
firma’s die een weelde aan kennis, top notch 
machines en goed opgeleid personeel ter be-
schikking stellen. Individueel kunnen golfclubs 
en zeker de 9 holes terreinen onvoldoende ren-
dabele investeringen op-
hoesten om het aanbod 
van deze firma’s te evena-
ren. Met HGM heeft Golf-
club Beveren een ervaren, 
grootschalige, gerepu-
teerde onderhoudsfirma 
binnengehaald. De Perel 
had een goed gesprek met 
Hoofdgreenkeeper Marcel 
Coops, en verzamelde nut-
tige informatie die we graag met u delen.

Waar is het hoofdkantoor van HGM gelegen?
De headquarters zijn gevestigd in het stadje 

Woudrichem gelegen aan de 
rivier De Waal in Noord-Bra-
bant. Voor Vlamingen is 
Woudrichem gemakkelijker 
te plaatsen als zijnde gelegen 
tussen Dordrecht en ‘s Herto-
genbosch. Naast de adminis-
tratie omvat het complex de 
centrale werkplaats voor her-
stellingen en onderhoud.

Elke golfclub die door HGM 
bediend wordt heeft een 

stock van de basismachines die permanent no-
dig zijn op elke baan. De meer gesofisticeerde 
machines, die niet het jaar rond op elk terrein 
nodig zijn, worden in Woudrichem gestockeerd. 
De hoofdgreenkeepers maken hun 3 wekelijkse 
planning en roepen de speciale machines naar 
behoefte op. 

HGM beheert op dit ogenblik het terreinonder-
houd van een 17 -tal golfbanen in Nederland. 
Ter info: Nederland telt meer dan 300 golfclubs! 
In België verzorgt HGM de terreinen van de 

volgende clubs: Golfclub 
Kampenhout, Golfclub Nu-
clea in Mol, La Bawette in 
Waver en uiteraard Golf-
club Beveren. In totaal stelt 
HGM ruim 80 man in vaste 
dienst te werk. Gedurende 
de piek zomermaanden ko-
men daar nog een aantal 
tijdelijke werknemers bij.

Wat dreef je naar het Greenkeepers beroep?
Geboren in Eindhoven in 1968 en er nog steeds 
wonend, had ik in de tachtiger jaren een oplei-
ding in de elektro techniek en Dieselmotoren. Ik 
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WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste leden,

Het succesvolle Start-to-golf programma en het daaraan gekoppelde lessenpakket zijn een schot in 
de roos. Het aantal leden is dit jaar enorm gestegen en enkele weken geleden mochten we ons 800-
ste lid verwelkomen! Heuglijk nieuws waardoor 2017 een echt Grand Cru jaar wordt.
Verder proberen we de startende golfer zowel op sportief als op sociaal vlak te begeleiden, waarvan 
de eerste evaluatie zeer positief is.

Ons clubleven bruist als nooit tevoren met al de boeiende activiteiten, maar tegelijkertijd staan we 
niet stil en zijn er heel wat veranderingen op til die een impact hebben op de clubwerking.
In de vorige Perel konden jullie al uitgebreid lezen over de geplande aanpassingswerkzaamheden 
aan ons 9-holes terrein met de uitbreiding van de oefenfaciliteiten en de bouw van de nieuwe machi-
neloods, die extra ruimte creëert om de nieuw gerealiseerde parking nog uit te breiden.

Een aantal veranderingen vonden de laatste maanden plaats. Op 1 augustus gingen we in zee met 
Hollandsche Greenkeeping Maatschappij voor het onderhoud van het terrein. HGM heeft met de 
knowhow van haar personeel en met een volledig nieuw machinepark het onderhoud op korte tijd 
naar een hoger niveau getild, getuige de talloze positieve reacties van onze leden en van het groei-
end aantal greenfeespelers die ons terrein kwalificeren als een ‘hidden gem’. 

Begin oktober startten Bjorn Meersman met zijn team met de nieuwe uitbating van het horecagedeel-
te. De nieuwe look van het resto-gedeelte, de klantvriendelijkheid van het nieuwe horecateam en 
de nieuwe stijl van uitbating die wij gedurende de eerste maand ervaren, belooft alleszins heel veel 
goeds voor de toekomst.

Zoals jullie weten is er nog veel werk voor de boeg om de club nog mooier en aantrekkelijker te ma-
ken en rekenen we op jullie medewerking als vrijwilliger of als ambassadeur, want ook in 2017 kwa-
men de meeste nieuw leden via mond-aan-mond reclame, waarvoor dank.

Veel leesgenot!
Mark Van de Vijver
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SENIOREN

Men I Div 6
12/09 : Gomze – Beveren : 0-3
20/09 : Brabantse – Beveren : 3-0
28/09 : Beveren – Waregem : 0-3
Eindresultaat : behoud van Divisie

Men II Div 9
12/09 : Wellington – Beveren : 2-1
20/09 : Beveren – Bernalment : 1-2
28/09 : Beveren – Spiegelven : FF = 3-0
Eindresultaat : behoud van Divisie

Ladies II Div 4
12/09 : Bercuit – Beveren : 3-0
20/09 : Fagnes – Beveren : 1-2
28/09 : Beveren – Keerbergen : 2-1

Men 65 Div 3
12/09 : Beveren – Nuclea : 2-1
20/09 : Enghien – Beveren : 3-0
28/09 : Beveren – Avernas : 0-3
Eindresultaat : behoud van Divisie

INTERCLUB 2017

Dit jaar speelde golfclub Beveren met 4 teams de interclub senioren competitie:

Conclusie: voor geen enkel team een promotie, maar ook geen degradatie!

SUPERSENIOREN
De super senioren verzamelen op woensdag 
om een rondje 9 holes te spelen. Ze doen dit  
niet in competitie, want dat brengt teveel stress 
mee zeggen ze. 

Vanaf de blauwe tee box en met 4 in een 
flight spelen ze hun Texas Scramble spelletje,  
de een met buggy, de ander zonder. Natuurlijk 
hanteren ze de algemene golf- en etiquette-
regels, maar af en toe 
wordt de lokale ‘Cop-re-
gel’ toegepast…

Na het rondje golf ver-
zamelen ze voor een 
gezamenlijk etentje en 
wordt er druk heen en 
weer gebabbeld over… 
golf ja.  Hun clubje be-
staat nu zo’n 10 jaar en 
‘Nestor’ van de groep 
Jef de Caluwé telt in-
middels al 91 jaar !

Plezier, gezondheid en 
camaraderie (zoals ze 

zelf zeggen) dragen ze hoog in hun vaandel. 
Over ongevallen en fysieke problemen maken 
ze zich weinig zorgen; er zijn immers 2 spelers 
met veel medische ervaring in hun midden.

Een gezellige en fijne groep, die super senio-
ren! n  (met dank aan Tony Van Briel)
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JUNIOREN

We hebben 2 nieuwe koninginnen !!! Tijdens ons 
jaarlijks etentje bij Kristel, in Taverne Het Vliet, 
werden de dames, die de beste gemiddelde score 
behaalden tijdens het zomercriterium, gevierd. De 
winnares van de 9 holes is Gerlinde Asselman die 
de kroon op haar hoofd kreeg.  Zij was de meest 
regelmatige speelster en eveneens een redder 
in nood tijdens de interclubwedstrijden.  Hartelijk 
dank hiervoor. De koningin werd op de voet ge-
volgd door Sylviane Corstiaens en Esmeralda 
Bral.
Toch wel een speciale vermelding voor 2 dames 
die alle wedstrijden hebben gespeeld : Annie De 
Vos en Martine De Caluwé .En dan krijgen we de 
18-holes-wedstrijden......voor de dames die veell 
tijd hebben op dinsdag.
De dame die de kroon op haar hoofd kreeg was 
zeer verwonderd.......zij stond immers met de 
schort in de keuken !!!!!! Ons Kristel Maes kreeg 
de fel begeerde zomerkroon.  Van de 10 wedstrij- 

 

den speelde zij er 9 en behaalde 51 punten. Zij 
heeft Jeske Poppe achter zich gelaten die een 
score van 44 kon neerzetten.
Hier eveneens, net zoals tijdens de zomertoer, 
een dikke proficiat aan Yolande Houben die geen 
enkele wedstrijd afwezig was. En aan alle dames 
die meegedaan hebben tijdens het zomercriteri-
um.......proficiat en....blijven plezier hebben in het 
golfspel met een goede spirit !!!!!!!!!!!!!                n
(Met dank aan Ria Vannueten en Mon Lesire)

TROTS OP ONZE JUNIOREN
Het is 9 uur zondagochtend en onze jeugd staat 
op de driving range van golfclub Golfpark De Ef-
teling (NL) zich voor te bereiden op de Internati-
onale finale, met als inzet de PGA Junior Trophy. 
Deelnemen kon enkel na winst in het  nationale 
kampioenschap. Onze opponenten waren de juni-
oren van gc Naardenbos. 
De aangekondigde regen kwam er pas na de fina-
le en in plaats ervan werden allen met een stralen-

de ochtend verwend op een mooi verzorgde golf-
baan. Ondanks nipt verlies waren er zeer lovende 
woorden. Zo was men aangenaam verrast over 
het aantal deelnemende meisjes in onze ploeg. 
Voor ons een evidentie, maar blijkbaar niet voor 
anderen. Buikjes gevuld met kroketten, friet en 
mayonaise, voldaan terug naar huis...in de regen. 
Dank aan Patsy, de supporterende ouders, onze 
trotse voorzitter Mark en uiteraard de PGA of Bel-
gium. n               (Met dank aan Pim van Baarle)

LADIES

RITA EN CLEM GINGEN VOOR GOUD

Rita De Backer en Clem Smet leggen sinds 
6 oktober al 50 jaar lang samen hetzelf-
de parcours af en dat mogen we in deze 
nieuwsbrief niet zomaar laten passeren. Wij 
hopen dat zij voor de jaren die volgen van 
zandbakken en andere roughs gespaard 
mogen blijven en wensen hen nog eens een 
dikke proficiat.
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Onze club neemt elk jaar deel aan de Inter-
clubkampioenschappen van België, de In-
terclubs. Deze wedstrijden worden gespeeld 
tussen de Belgische golfclubs in Match Play 
zonder handicapverrekening, mannen, vrou-
wen, senioren en junioren apart, in verschil-
lende categorieën volgens handicap. 

In 2017 deden we mee met niet minder dan 9 
teams, inclusief de rentree van een junioren-
team en een 2de damesteam. 

Maar wat is Match Play nu weer precies?

Match Play is een spelformule waarbij twee 
golfers of golfteams tegen elkaar spelen (in 
plaats van tegen de baan) om te bepalen wie 
de onderlinge wedstrijd wint. 
Anders dan bij Stroke Play, wordt het aantal 
slagen nodig om de 18 of 9 holes te spelen, 
niet bijgehouden. Het is de speler die het 
minste aantal slagen (inclusief strafslagen) 
heeft op de hole in kwestie, die de hole wint. 
Dan is die speler “1 up”, zo noemen we dat.

Laten we zeggen dat diezelfde speler ook de 
laagste score behaalt op de volgende hole, 
dan is hij nu “2 up”. 
Dat gaat zo door tot de holes opraken, bij-
voorbeeld als een speler “4 up” is na de 15de 
hole. Dan kan de andere speler niet meer 
winnen, omdat er simpelweg niet genoeg 
holes over zijn om nog te kunnen winnen. 
Dan wint de speler de onderlinge wedstrijd 
met “4 up en nog maar 3 holes te spelen” of 
“4 & 3” in het kort.

Leuk bij Match Play is onder meer dat een 
speler de hole kan “geven” (een “donné”). 
Bijvoorbeeld, een speler slaat op een par 3 
zijn tee shot in het bos, dan kan hij aan zijn 
tegenstander zeggen: “jij wint de hole”  en 
gaan ze gelijk verder naar de volgende hole. 
Dus anders dan bij Stroke Play, hoeven bij 
Match Play niet alle holes te worden uitge-
speeld om de winnaar te bepalen.

MATCH PLAY “ON TOUR”

Er zijn maar weinig professionele Match Play 
tornooien. Er is voor de heren de welbeken-
de, tweejaarlijkse Ryder Cup, een wedstrijd 
tussen teams van de Verenigde Staten en 
Europa, maar ook de Presidents Cup, tus-
sen de Verenigde Staten en internationale 
(niet-Europese) spelers, de Word Golf Cham-
pionships Match Play, en sinds 2015 ook de 
Paul Lawrie Match Play.

Voor dames is er de Solheim Cup, het ladies 
equivalent van de Ryder Cup, en de Internati-
onal Crown, een wedstrijd waarbij teams uit 8 
landen (gebaseerd op de world rankings van 
de individuele speelsters) het tegen elkaar 
opnemen. Ook bij het US Amateur wordt, na 
twee dagen van stroke play, de winnaar be-
paald uit de 64 beste deelnemers door mid-
del van een match play toernooi, met een 
36-holes finale.   n

MATCH PLAY
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werd monteur Dieselmotoren bij De Burgh Daf 
Trucks in Eindhoven. Dus een puur technische 
opleiding, die ik na een tijdje ging beoefenen op 
de Gendersteyn Golfbaan in Veldhoven. Daar 
kwam ik in contact met het greenkeepers beroep 
en al vlug volgde ik een opleiding bij IPC Groene 
Ruimte in Arnhem. IPC is als het ware de uni-
versiteit voor de opleiding tot Greenkeeper en 
voor mensen werkzaam in de buitenruimte. Ik 
had als het ware mijn roeping gevonden. Na 
aanvankelijk halftijds assistent greenkeeper en 
halftijds monteur bij de Gendersteyn golfbaan te 
zijn geweest, werd ik er Greenkeeper.  Sedert 
april geniet ik  van de uitdaging om kwaliteit en 
tevredenheid te verschaffen aan Golfclub Beve-
ren en zijn leden. 

Speel je zelf golf?
Heel graag, zonder daarom een supertalent te 
zijn.  Daarvoor heb ik onvoldoende vrije tijd. Als 
je weet dat de werkdag van een greenkeeper in 
de zomerperiode om 06:00 uur begint, blijft er 
bitter weinig tijd over om te golfen. 

Golfspelers houden niet van een vers ge-
prikt/ bezande green. Waarom is dit nodig?
Als golfspeler vind ik het ook niet leuk. Maar het 
is broodnodig dat een green 3 à 4 per jaar deze 
bewerking ondergaat. De greens van Golfclub 
Beveren zijn zeer goed aangelegd en laten een 
maailengte van 3.5 à 4 mm toe. Een green be-
staat uit verschillende lagen poreus materiaal 
met bovenaan een schrale top van zand en com-
post.  Door het dagelijkse maaien, veelvuldig 
belopen en regenval verdicht deze toplaag. Een 
verdichte grasmat betekent dat lucht (zuurstof)  

en veel minder water kunnen doordringen naar 
de wortels van het gras. Na het prikken worden 
de greens gedrest met zand. Met een strijkap-
paraat wordt het zand netjes in de geprikte gaat-
jes ingevoerd. De gehele behandeling bevordert 
de groei van het gras en het bodemleven. Het 
is dus noodzakelijk kwaad om mooie en strakke 
greens te behouden en plasvorming bij hevige 
regenval te voorkomen. Prikken gebeurt met 
holle of volle pennen. Deze hebben lengtes van 
6cm tot zelfs 25cm lengte. Door hun ervaring 
weten greenkeepers wanneer er geprikt moet 
worden. De juiste bewerking op het juist mo-
ment is enorm belangrijk. Prikken wanneer de 
groei er uit is en de koude begint aan te treden 
resulteert in greens met putjes gedurende vele 
weken.

HGM heeft een schitterend nieuw machine-
park naar GC Beveren gebracht?
We streven er naar om topkwaliteit service te 
bieden aan onze klanten. Hierin worden we ge-
holpen door de huidige machines die volgestopt 
zitten met elektronica en die daardoor een veel 
betere en accuratere afwerking geven. Kijk, 
onze Hybrid fairway maaier is daar een spre-
kend voorbeeld van. Deze maaier gebruikt een 
48 Volt alternator om de maaikooien te bekrach-
tigen via een elektrische motor. Er zijn geen 
hydraulische leidingen meer nodig, die vroeger 
bij lekkage ernstige schade aan fairways aan-
brachten. Deze motoren kunnen op een veel 
lager toerental (2300 rpm) draaien en zijn daar-
door geluidsarmer. Bovendien besparen ze tot 
30 percent dieselbrandstof versus traditionele 
fairway maaiers en zijn dus ook milieuvriende-
lijker.

Hoe kunnen wij u als speler behulpzaam 
zijn?
Heel simpel, houd u aan de voorgeschreven eti-
quette regels zoals bunkers harken en de hark 
correct terugplaatsen, Plaats de vlag loodrecht 
terug in de hole zodat deze bij hevige wind niet 
de rand van de hole beschadigt, Haal het bal-
letje met de hand uit de hole en niet met de 
putter, herstel pitchmarks en divots op de juis-
te manier. Houd trolleys en zeker buggy’s op 
een ruime afstand van de foregreen en greens. 
Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt om 
bovenop sigarettenpeuken, bananenschillen en 
allerhande verpakkingspapier netjes in de vuil-
nisbakken te gooien, hebben we zeer gelukkige 
spelers, greenkeepers en terugkerende greenfee- 
spelers. n    (Erik Willems)

vervolg van p.1



7  - NIEUWSBRIEF GOLFCLUB BEVEREN • HERFST 2017

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Peter Van Himste of sinds een 
recente Facebook post over de Match Play 
kwartfinales ook gekend als ‘Van Hamster’. Al 
een hele tijd getrouwd met mijn (ook golfende) 
Veerle. Ik werk bij Telenet in de afdeling “Digi-
tale Televisie” en houd me daar vooral bezig 
met projecten rond software op de Digicorders. 
Of zoals mijn kinderen vroeger dachten: “papa 
kijkt op zijn werk heel de dag naar TV” … naar 
Play Sports Golf dan. Onze twee ‘kids’ Laura 
en Daan zijn al een tijdje het huis uit en we 
zijn ondertussen al apetrotse grootouders van 
Léon, die voorlopig nog geen set clubs heeft, 
maar het is bijna Sinterklaas ☺

Hoe lang golf je al?
Al sinds de officiële opening van de 6 holes in 
Kallo, ik denk in 1995 of zo? Dat zal ik eens 
aan onze Georges moeten vragen.

Waarom ben je ermee begonnen?
Mijn toenmalige bovenbuur Philippe Bisschop 
was een echte golf-fanaticus en hij heeft me 
een paar keer meegenomen naar Kallo. En 
met fanatiek bedoel ik boeken lezen (nog geen 
Youtube toen), z’n swing staan oefenen voor 
de spiegel in de slaapkamer en dan de lamp 
aan diggelen slaan in de backswing … of met 
wat pintjes putting wedstrijden doen tegen el-
kaar in de living. Met wat tennis en badminton 
‘ervaring’ ging dat golfen best goed van in het 

begin. En de rest kennen jullie ook allemaal: 
als het golf-virus bijt, ben je verkocht en al snel 
verknocht. 

Hoe ben je in Golfclub Beveren terecht ge-
komen?
Ik woonde in Beveren toen ik ben begonnen, 
en nu wonen we zo goed als OP de golf. Dus 
zoeken naar een andere club zou een beet-
je raar zijn. Toen we 20 jaar geleden in Kallo 
zijn komen wonen, heeft de goedkopere bouw-
grond meegespeeld, maar toch ook een beetje 
de golf. En nu het nieuwe terrein langs onze 
tuin loopt, zijn we nog meer verbonden met 
de club. Er is ons trouwens al vaak gevraagd 
om een zomerbar met hapjes en drankjes aan 
onze tuin te openen. Maar wie gaat dat dan 
openhouden, want we zijn nooit thuis ☺?

Wat is je HCP?
Op dit moment ben ik onder de grens van 10 
gezakt en zal ik het seizoen afsluiten op 9.1 
of iets hoger, want m’n buffer spelen gaat de 
laatste maanden niet meer zo vlot. Dus ja, ik 
ben single en heb toch een geweldige partner, 
wat wil je nog meer.

Welk is je favoriete hole op onze club?
Dat is zonder twijfel Hole 4. Maar dan enkel 
als mijn drive niet voor de zoveelste keer in 
dat kl…helmgras is terecht gekomen ☺ Maar 
de fairway daar afstappen en dan die green 

INTERVIEW
In elke nieuwsbrief peilen we naar de openlijke of verborgen motiva-
tie die iemand aanzet tot golfen. In deze herfst-editie laten we Peter 
Van Himste aan het woord.
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zien liggen (en ons eigen stekje) is toch gewel-
dig, niet? En over twee jaar, als par 3, vanop 
een hoge Teebox gaat het zicht op die hole nog 
mooier zijn. Vanop die nieuwe Teebox is trou-
wens mijn foto genomen van onze club die al 
vaak in boekjes en folders heeft gestaan. Had 
ik daar maar een percentje per afdruk voor ge-
vraagd.

Wat was je leukste ervaring of grootste mis-
ser in het golfspel?
Ik heb geen ervaring die er echt uitspringt, al 
zijn de ‘close battles’ in de Interclub Match Play 
competitie wel de momenten die het meest bij-
blijven. Als caddy heb ik onze eigen Marc VDV 
eens naar een heroïsche overwinning op de 
19de hole van de Interclub geloodst bij een 2-2 
stand als laatste match … en we stonden 3 down 
met 3 holes to play. Na lang twijfelen over een al 
dan niet ‘onspeelbare bal’-drop, heeft Marc de 
bal toen achterwaarts uit het bos tot vlak voor 
een bunker geslagen. En dan vroeg hij een ij-
zer 7 voor een Pitch over een greenside-bunker 
met de green zeker 5 meter boven onze voeten 
(Hole 1 op Gomzé). Ik zei, “wat? Een ijzer 7? 
je bedoelt zeker je Sand of Lob wedge?”. “Nee, 
geef die 7 zei hij, want ik kan niet slaan met een 
wedge” … resultaat: een Pitch met ijzer 7 in een 
mooi boogje over de bunker tot 2 meter van de 
vlag en we wonnen met 3-2. Het leek wel wat op 
Tin Cup, the movie …Grootste misser? Heb je 
een paar uur tijd?

De beste golfbaan die je ooit speelde is…
Dat is ook een moeilijke vraag, maar Crans 
Montana, waar de European Tour ook speelt, 
met zicht op het Mont Blanc-massief, staat toch 
bovenaan het lijstje. 

Wie speelt er mee in jouw ‘droomflight’?
Dat gaan zeker Ernie en Nico zijn. Ernie Els, 
the big easy, omwille van zijn prachtige swing, 
maar vooral om over Zuid Afrika te kletsen en 
over zijn wijn estate in Stellenbosch waar we 
zijn heerlijke wijn zijn gaan proeven. En Nicolas 
Colsaerts, omdat ik het knap vind hoe hij op zijn 
eigen manier zijn carrière blijft voortzetten, met 
ups en downs, op puur talent en waarschijnlijk 
toch hard werken. Maar hij blijft vooral graag 
plezier maken: wat grappen met z’n caddy, siga-
retje ook al ‘hoort het niet’, een golfbal door een 
hotelraam jassen … geef mij dat maar ipv die 
gort-droge Jordan Spieth-achtige ‘new heroes’.

Wat is je favoriete drankje op hole 19?
Tot voor kort was dat zeker een “witte Herman”, 
maar met de wissel van de uitbating, zal ik eens 
moeten vragen aan welke witte wijn onzen Her-
man nu zijn eigen “label” wil kleven. n

FAUNA EN FLORA

CLUBINFO Jaargang 2, Herfst 2017 - Verschijnt 4 x per jaar 
Samenstelling: Frank Mooijaart, Marcel Schoeters Verantw. Uitgever: Mark Van de Vijver, Grote Markt 20 
b7, 9120 Beveren-Waas Golfclub Beveren, Singelweg 2, 9130 Kallo (Beveren) Tel.: 03 575 11 75 
Ondernemingsnr. VZW: 0443758073 - e-mail: info@golfclubbeveren.be

Correctie: in het interview van Brief 3 (zomer) is een 
stukje weggevallen. Het moest dus zijn: 
5.Wat is je HCP? 14
6.Welk is je favoriete hole op onze club? Ik heb geen 
favoriete hole: ik heb al op alle holes goed en slecht 
gespeeld. 
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HERINNERING: NIEUWJAARSRECEPTIE VRIJDAG 26 JANUARI 2018 19U.

Vanaf midden september heb je ongetwijfeld deze 
struiken met “rode bolletjes” in al hun pracht gezien. 

Deze rode bolletjes zijn de vruchten van de Egelantier of wilde roos (rosa rubiginosa)? 
waarvan er ruim een vijftigtal struiken groeien op het opgespoten Scheldezand rond 
holes 5, 6 en 7. Het is een van nature in de Benelux voorkomende wilde roos die bloeit 
van juni tot augustus, vooral in de duinen. De variëteit op onze golf heeft lichtroze bloe-
men met een wit hart (zie foto). Heel bijzonder aan deze plant is dat wanneer je een 
blad tussen duim en wijsvinger wrijft, je de geur van appels ruikt. De vruchten van de 
wilde roos noemt men in de volksmond rozenbottels. Voor veel dieren en in het bijzon-

der vogels is de rozenbottel een geschikte vrucht om de winter door te komen. Binnenin deze rode 
vrucht zitten in het vruchtvlees zaden die hard en geelkleurig zijn. Deze zaden worden via de voge-
luitwerpselen verspreid in de natuur en zorgen aldus voor nieuwe generaties van wilde rozenstruiken. 
Rozenbottels zijn rijk aan vitamine C en bevatten verder ook vitamines A, B1 en B2. Ze worden ook 
gebruikt om jam te maken. Van gedroogde rozenbottels kan je thee trekken. n            (Erik Willems)


