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Onderhoudswerzaamheden golfbaan - van de baancommissie 

De komende weken worden er extra werkzaamheden uitgevoerd op onze golfbaan. Om je 
niet te laten verrassen, hierbij een overzicht van de te verwachte werkzaamheden tot 
september: 

- Greens verticaal maaien 
- Bezanden greens 
- Greens beluchten vaste pennen - Greens doorzaaien 
- Greens extra rollen  
- Bezanden fairway hole 3 en 4 
- Groot onderhoud bunkers (maaien + afsteken randen)  
- Bunkers bijvullen 
- Vijverranden maaien  
- Beluchten greens met vaste pennen  
- Beluchten tees met vaste pennen 
- Bezanden greens  

Dit is allemaal nodig om de kwaliteit van de golfbaan hoog te houden en het speelplezier 
te vergroten. 
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Laddercompetitie – van de wedstrijdcommissie  

De plaatsen op de sporten van onze ladder worden met enige regelmaat veroverd en 
soms ook met succes verdedigd. Het totaal aantal gespeelde wedstrijden tot en met de 
maand juni bedraagt 41. Afgelopen maand is er in beperkte mate “geladderd”, vanwege 
diverse andere activiteiten ongetwijfeld. 
Hierbij de gespeelde wedstrijden van de laatste twee maanden: 

De uitdager heeft deze periode 8 maal een hoger plekje op de ladder veroverd; de 

verdediger heeft 9 maal met succes van zich afgeslagen. Aan elkaar gewaagd dus.  

Goede Doelen wedstrijd - van de clubconsul Stichting Handicart: Jan 

Michielsen 

Zoals ieder jaar organiseerden we ook dit jaar een Goede Doelen wedstrijd ten gunste 
van de Stichting Handicart. Op donderdag 19 mei stond deze gepland. We hadden er 
allemaal veel zin in maar het weer zat niet mee en we moesten de wedstrijd voortijdig 
afgelasten vanwege wateroverlast op de baan.  

Datum Uitdager
Verdedig
er

1 mei HEND13 STEV1

3 mei OUDH1 DAEM1

11 mei OUWE1 WIJN3

11 mei ADOL1 FRIE2

11 mei STEV1 SCHE4

11 mei EMPE1 JONG15

12 mei OPST1 HART1

13 mei IERS4 BERT1

18 mei ENGE5 GEER7

18 mei EMPE1 OUWE1 

20 mei WOUT9 JONG15

24 mei DAEM1 OPST1

25 mei OPRI2 HEND1

25 mei WOUT11 ORAN1

31 mei SCHE4 HEND14

7 juni WOUT11 HART1

18 juni IERS3 MEEU1

Nieuwsbrief juli 2022     2



Dan maar een volgende datum prikken en dat werd de mixdag op donderdag 16 juni. 
Deze keer was het weer ons goed gezind en konden we de wedstrijd uitspelen.  
We hadden 2 categorieën.  De rede van 2 categorieën was dat de winnaars van elke 
categorie naar de regio wedstrijd van de Stichting Handicart kunnen en wel op 
donderdag 22 september. 
Er werd goed gespeeld en het was gezellig. 
De winnaars zijn Joke Reijnen en Huub van den Ouweland.  
 

De opbrengst voor deze wedstrijd was heel 
goed. In no time hadden we tweehonderd 
golfballen verkocht. Het inschrijfgeld voor 
deze wedstrijd was € 5 per persoon. Daarbij 
komt later in september nog de opbrengst van 
de Rabo Club Support. Daar kan ieder die 
een bankrekening heeft van de Rabobank de 
Zuidelijke Baronie stemmen op Golfclub 

Weilenseind die ook in het teken staat van de Stichting Handicart. Zodra we weten 
wanner je kunt gaan stemmen laat ik het tijdig weten in de nieuwsbrief van augustus. 

Ik wil ieder die een bijdrage heeft gedaan aan deze Goede Doelen wedstrijd bedanken. 

Weilenseind Open - van Tonny Voermans 

Ter ere van het 20 - jarig bestaan van Golfpark Weilenseind organiseerde deze een 
gezellige 9 holes wedstrijd waar iedereen aan mocht deelnemen ongeacht welke 
handicap. 
Het vond plaats op zaterdag 11 juni 2022 op een mooie zonnige dag want de 
weergoden waren goedgezind! 
Dat maakte het dan ook tot een geweldig evenement waarbij we ook oud-leden 
mochten ontmoeten en zo ook eventuele nieuwe leden. 

Bij inschrijving kreeg iedere deelnemer: 
- greenfree/ wedstrijdbijdrage 
- 2 consumpties p.p. 
- 2 ballenmuntjes 
- 1 team-borrelschaal 

Er werd met 42 teams (84 deelnemers) op een sportieve gezellige manier toch 
serieus gestreden om een plekje op de 1e – 2e – 3e plaats te bemachtigen. Na het 
spelen van de 9 holes nam iedereen gezellig plaats op het terras en kwamen er 
telkens nieuwe scores op het scherm met tenslotte deze uitslag. 

• 1e plaats Eric Vogels en Ad Koning (26.48 netto) : een maand gratis golfen. 
• 2e plaats Hans de Jong en Peter de Jonge (27 netto): 2 ballenkaarten + 

merchandise pakket Weilenseind. 
• 3e plaats Tom Oranje en Jean Pierre van den Kerkhof (27.22 netto): 

merchandise pakket Weilenseind. 
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Tot slot: De prijsvraag is gewonnen door Piet en Emmy van 
Hoek die een maand gratis golf in ontvangst mogen nemen. 
Zij hadden het exacte aantal tees in de glazen pot geraden. 
(126 stuks). 

Met nog een gezellige nazit en de borrelplank was het een 
zeer geslaagde wedstrijd en kregen we mooie positieve 
reacties, dus hulde voor de organisatie van Golfpark 
Weilenseind. 

Strokeplay kampioenschap - van de wedstrijdcommissie 

Dit jaar was de organisatie van het strokeplay kampioenschap een beetje anders dan we 
gewend waren tot nu toe. Om de spelers die niet een heel weekend lang kunnen golfen of 
die niet een heel weekend op de golfbaan willen staan toch een kans te geven om mee te 
doen, had de wedstrijd commissie besloten om het kampioenschap over 2 weekenden te 
verspreiden. Op zondag 3 juli moesten 3x 9 holes gelopen worden en op zaterdag 9 juli 
nog éénmaal 18 holes. Helaas heeft deze nieuwe vorm van het kampioenschap nog niet 
geleid tot een groot aantal deelnemers, dus de commissie zal zich nog verder buigen 
over de organisatie van dit kampioenschap voor de komende jaren. 

Maar ondanks dat er niet heel veel deelnemers zich hadden aangemeld voor dit 
kampioenschap, is het toch een heel leuk en spannend evenement geworden. Op de 
eerste dag startten we met 12 heren en 9 dames, verdeeld over 
in totaal 7 flights.  

Bij de dames was het na de 1e en 2e ronde op zondag nog 
spannend met maar weinig verschil in slagen, maar na de 3e 
ronde had Els al een dermate grote voorsprong dat de 
kampioen eigenlijk al bekend was. Maar er moest natuurlijk ook 
gestreden worden om de 2e en 3e plaats, dus er was toch nog 
voldoende spanning op de slotdag van dit kampioenschap en 
Els wist haar voorsprong zelfs nog te vergroten. De uiteindelijke 
uitslag bij de dames was: 
1. Els van Engelen 
2. Betty van Oudheusden  
3. Rietje van Opstal 

Bij de heren waren de uitslagen na de 1e dag zo dicht bij elkaar dat 
er voor veel van de deelnemers nog een reële kans was om 
kampioen te worden. Maar René hield het hoofd koel en bleef zicht 
houden op de 1e plaats. Hij breidde zelfs zijn voorsprong nog een 
beetje uit. De uiteindelijke uitslag bij de heren was: 
1. René Leijten 
2. Kees van Oudheusden 
3. Cees Feij 
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Het werd door de deelnemers ook zeer gewaardeerd dat er op de slotdag een aantal 

supporters aanwezig waren om de spelers (en hun spel 😊 ) te bewonderen. 

Alle winnaars zijn door de wedstrijdleiding voorzien van een mooie beker en een 
prachtige bos bloemen. Een hartelijk dankjewel aan Tonny Voermans, Rosemarie van 
Bavel en Peter Geukes voor de voortreffelijke organisatie van dit kampioenschap.  

Ook een dankjewel aan de Hooikar en hun personeel voor de, zoals altijd, prima 
verzorging van de innerlijke mens. 

Vrienden en Vriendinnenwedstrijd 6 augustus - van de 

evenementencommissie 

Op zaterdag 6 augustus organiseren wij onze traditionele vrienden- en 
vriendinnenwedstrijd. Als lid kun je deelnemen tezamen met een golfer of golfster die 
geen lid van onze club is.  
We spelen een 18 holes-wedstrijd 
 
Aanmelden kan via de site, bij de gastspeler 
graag het NGF-nummer vermelden.  Mocht het 
aanmelden van de gastspeler niet lukken mail 
dan zijn of haar gegevens (NGF-nummer en/of 
Handicap) even mailen naar: 
evenementencommissie@gcweilenseind.nl 

Het arrangement bestaat uit koffie/thee met wat 
lekkers, een lichte lunch en na afloop een 
heerlijke maaltijd. De greenfee voor de 
gastspelers bedraagt slechts € 10,-. 
We hopen op een grote deelname en een gezellige zomerse golfdag. 

Joop, Karin, Rietje en Wies 

Mixwedstrijden elders in augustus - van de wedstrijdcommissie 

Op maandag is onze baan gesloten en dus wijken we in augustus op 2 maandagen uit 
naar banen waar wij voor de Covid-periode diverse malen gastvrij zijn ontvangen. 

Op maandag 1 augustus gaan we naar de Lilse Golf & County Club en  
op maandag 29 augustus naar De Pettelaar in Den Bosch. 

Het arrangement houdt in: koffie/thee met wat lekkers (In Den Bosch uiteraard de 
bekende Bossche Bol), greenfee en na afloop een heerlijke maaltijd in Lille en een 
goed verzorgde BBQ op De Pettelaar. 

Er hebben zich al heel wat leden ingeschreven, maar er is nog plaats. Om bij De 
Lilse shot-gun te kunnen starten kunnen we nog 8  aanmeldingen gebruiken ! 
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Dus heb je zin om op een andere baan een gezellige dag te golfen: schrijf via 
de site snel in ! 

Van onze lezers  

Wil Vreeven 80 jaar – door Grada Bertens 

Hiep Hiep Hoera, ja echt waar Wil Vreeven werd 17 juni jl. 80 
jaar. Wij hebben haar die dag letterlijk en figuurlijk in het 
zonnetje gezet. Wil, nog vele jaren in gezondheid en geluk en 
veel golfplezier gewenst. 

Pitching wedge - door Ad Meeuwesen 

Hebt u toevallig mijn pitching wedge gevonden – merk Mizuno (JPX-900) met een blauwe 
Golfpride handgrip. 
  
Geef deze dan af in het clubgebouw svp. Alvast bedankt !   
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Agenda wedstrijden en evenementen augustus 

01 Mixdag elders  ( maandag) 

04 Herendag    

06 Vrienden/vriendinnenwedstrijd 

09 Damesdag 

10  Avondwedstrijd 

18 Mixdag 

20 Wedstrijd “Ouwelandcup” 

29 Mixdag elders (maandag) 
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