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Clubkampioenschap Strokeplay Dames en Heren  

Zondag 3 en Zaterdag 9 juli 

 
Beste Leden, 
 
Inschrijven voor dit kampioenschap kan nog steeds!! Een leuke uitdaging voor jezelf 
om 3 x 9 holes in zo min mogelijk slagen te spelen. En in ieder geval de cut te halen 
om op zaterdag de finale wedstrijd over 18 holes mee te kunnen spelen. 
Vooral nieuwe leden nodigen we uit om zo’n kampioenschap eens mee te maken. 
Het is echt een belevenis! 
Wij als organisatie doen er alles aan om er een fijn en sfeervol kampioenschap van 
te maken. 
Maar daar hebben we wel deelnemers voor nodig. 
Daarom deze hernieuwde uitnodiging om je in te schrijven. 
 
Peter Geukes, Tonny Voermans en Rosemarie van Bavel 
 

 



Mixwedstrijden op maandag bij  Lilse en De Pettelaar 

 

Door de pandemie was het gedurende twee jaar niet mogelijk, maar in augustus 

organiseren wij weer 2 mixwedstrijden “buiten de deur” op maandag. 

Lilse 

Als eerste gaan we op 1 augustus a.s.  naar de altijd gastvrije Lilse.  De inschrijving 

staat  reeds open en vele leden hebben reeds ingeschreven, maar er is nog plaats. 

Pettelaar 

Op maandag 29 augustus spelen wij op De Pettelaar in Den Bosch. Een baan 

bekend om zijn uitdagende karakter, waaronder de hoogteverschillen op de holes 1 

en 9. Ook deze keer weer met de bekende Bossche Bol bij ontvangst en een 

heerlijke BBQ na  afloop. Inschrijving is vanaf vandaag mogelijk. 

Dus indien jullie ook op maandag graag golfen dan zijn dit 

twee prima mogelijkheden. 

We rekenen op jullie komst !  

Peter Geukes, Joop Meijsen en Jan Michielsen. 

 

 

 

Zondag 15 mei was het weer zover… de familie golfdag van Weilenseind!  

 

Van eerdere keren weten wij dat dit een leuke, gezellige en actieve dag is om samen 

met de hele familie kennis te maken met de sport, de club en met de andere families. 

Onze kids Binc en Lois hadden er dan ook veel zin in om samen met Oma Lies 

(Annelies Ferket-van Gurp) te gaan golfen.  

Wat een prachtige dag was het, het weer kon niet beter. Bij aankomst zagen we al 

dat er heel wat families aanwezig waren. Het was druk en iedereen zat gezellig op 

het terras met elkaar te praten. Na onszelf te hebben aangemeld, stond de koffie 

klaar en kregen we uitleg over de dag.   

Aan kinderen uit alle leeftijd categorieën was gedacht. Voor de kleintjes was er een 

springkussen en allerlei leuke spelletjes. De wat grotere kinderen, zoals onze 

kinderen Binc en Lois, konden meedoen aan een Clinic. Ze kregen uitleg over het 

golfen, mochten in groepjes zelf oefenen en onden op die manier kennismaken met 



de golfsport. Naast minigolf en het pitchen was vooral het afslaan op de driving 

range een leuke oefening, vond Binc.  

Als grootste van de familie mocht ik met Annelies 

mee de baan op. We waren ingedeeld bij Jo en Ad 

en dat bleek een goede combi! Ook al was het 

verschil in niveau groot, het was erg gezellig en (voor 

mij) leerzaam. Bij terugkomst op het terras stonden 

de drankjes alweer klaar en werden alle verhalen 

gedeeld. Als klap op de vuurpijl was er voor iedereen 

nog een frietje met een kroket of frikadel. En, alsof 

dat nog niet genoeg was, ook nog een ijsje na.  

Al met al een topdag dus! Wij vonden het erg leuk 

om op de familiedag aanwezig te mogen zijn.  

Dank voor de gastvrijheid en tot volgend jaar!  

   door Jasper Brandt 

 

 

 

Het is een mooie traditie dauwtrappen op Hemelvaartsdag. 

 

Deze traditie bestaat ook bij Golfpark Weilenseind.   (door Jo van Iersel) 

's Morgensvroeg op, om te kunnen starten om 7.30 uur. Iedereen was op tijd, we 

hadden er veel zin in, het weer was namelijk ons goed gezind, wel een beetje fris zo 

vroeg maar allengs gingen de jasjes en truien uit. 

Na een uitleg door Joop Meijsen voor degenen die dit spelletje nog nooit hebben 

gespeeld zijn we van start gegaan. De dames die dit evenement georganiseerd 

hadden,te weten Karin, Rietje en Wies hadden de kaarten goed geschut en besloten 

om Foursome Strokeplay met hcp verrekening te spelen.Maar een klein addertje was 

toch dat je 9x je eigen bal en 9x de bal van je flight genoot moest kiezen na de 

afslag. 

Na de eerste 9 holes gingen we met gezonde honger naar een uitstekend verzorgt 

ontbijt 

gemaakt  door Janine en Geert, keuze uit vele soorten brood/luxe broodjes en 

snijvlees, scrambled eggs, eiersalade, kroket koffie melk en jus. En ik zal best nog 

wel wat vergeten zijn maar het smaakte prima.Hierna gingen we voor de 2e negen 



holes, mijn flight bestond uit Jan Hendrikx met Martine Zeckendorf en Els Oranje met 

mijn persoontje, wat hadden wij een leuke flight voor herhaling vatbaar.  

De prijsuitreiking werd gedaan door Joop die op zijn eigen onnavolgbare manier er 

een leuke happening van maakte, 14 birdies maar liefst en de winnaars werden Joke 

en Karel,  zij kregen "hoe verzin je het" ieder een gebraden halve haan en de 2e prijs 

ging naar Louise en Huub ook iets met gebraden kippendijen en de derde prijs was 

voor Harry en Anny en zij kregen gebraden kippenvleugels.  

De nazit op hole 19 was weer super gezellig, dames en heer van de organisatie 

bedankt. Tot volgend jaar! 

 

Rabo ClubSupport 

Alle rekeninghouders van de Rabobank Zuidelijke 

Baronie opgelet!! 

Stemmen op Weilenseind mag weer!!                   

De opbrengst is voor het Goed Doel. 

Dus elke stem is geld en telt!    Alvast bedankt!       

 

Agenda wedstrijden en evenementen juli 

03 Strokeplay Kampioenschap    Golf    

07 Herendag    

09 Strokeplay Kampioenschap 

12 Damesdag 

13 Avondwedstrijd 

21 Mixdag 

27 Avondwedstrijd 

30 Wedstrijd “Ouweland cup” 



 

 

Zaterdag 16 Juli > Slotfeest 

Jubileumjaar, meer hierover 

volgt later!  

 

Reserveer deze avond!  

 

Er kan gedanst worden! 

 

Na zessen komen ze…….. Frank en Frans 

 

Misschien weet niet ieder Weilenseind lid van het vrijwilligers werk van Frans.  

Mijn pupil woont op de ”Heuvel” in Gilze. Frank, 61 jaar. Al acht jaar kom ik elke 

maand een keer na zessen op de golfbaan. Weer of geen weer, nat of koud, we 

komen. Doen ook het licht aan, hoor! Dan zijn wij er en de vogels, misschien ook een 

enkel lid. Frank, heeft als passie Elvis, St. Nicolaas en ja, golf, Dus komen wij 

samen ons ding doen op de golfbaan. Eerst drie emmers ballen weg meppen, 

proberen om die ene bal in dat grote vangnet te krijgen. En dat lukt wel eens. Daarna 

naar de putting green. Met 25 gekleurde ballen, gevonden in de duck out op hole 

one, proberen wij ze in de hole te krijgen, ineens of in twee keer. Wedstrijdje. En om 

de beurt. Wie de winnaar is….. ja, maar het is super 
leuk voor die Frank als hij er een meteen in krijgt. Dat 

lukt hem vaak. Frank doet het steeds beter, dus…. telt 
hij de toppers. Bij thuiskomst geeft hij de score meteen 

door. Na anderhalf uur buiten is het tijd voor de bar, 

lekker drankje doen. Ook een uitje, want daar is 

bedrijvigheid en ziet hij wel eens een collega van de 

vliegbasis. Dan komt meteen een verhaal over de basis 

in geuren en kleuren, wat ik er dan van begrijp. Daar 

komt ie vier dagen per week als dagbesteding. En al 

meer dan 25 jaar, dus kent hij iedereen  wel, of zij 

kennen hem. Het is zinvol en leuk om dit te doen, 

dankbaar en er zijn meerdere pupillen, die mee willen. 

Daarom neem ik een enkele keer ook Hans mee. Hij is 

een vriend van Frank. Voor het eerst loop ik met die 



gasten mee in de avondvierdaagse van Gilze. (Ben gestrikt voor 4 dagen!!) Ik zal wel 

gespot zijn door enkele leden uit Gilze. Ik wil ook onze Drik bedanken namens 

Frank, want hij is op Weilenseind 

altijd super blij en Drik heeft dit 

destijds mogelijk gemaakt. TOP 

Drik! 

 

Frank,  Frans en Hans 

 

 

 

 

Familiedag impressie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


