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Update laddercompetitie 2022 – van de wedstrijdcommissie
Er is inmiddels weer een maand voorbij waarin is gestreden
om de sporten van onze ladder. Het totaal aantal gespeelde
wedstrijden tot en met de maand juli bedraagt nu 47; in de
afgelopen maand zijn er minder wedstrijden gespeeld dan het
gemiddelde over alle maanden, maar dat zal zeker
veroorzaakt zijn door het warme weer van de afgelopen tijd.
Hierbij de gespeelde wedstrijden van juli:

Rabo clubsupport actie – door Jan Michielsen
Onze vereniging heeft zich ook dit jaar weer ingeschreven voor de Rabo clubsupport
actie. Alle leden van de Rabobank Zuidelijke Baronie
kunnen op ons stemmen. Elke stem geldt en betekent
dus geld! De opbrengst hiervan komt ten goede aan de
Stichting Handicart, die wij als vereniging een warm hart
toedragen. Hierdoor kunnen immers onze minder
mobiele leden nog steeds een rondje golfen en dat
vinden wij heel belangrijk.
Van 5 t/m 27 september kan er gestemd worden. Dus: doe mee! Alvast hartelijk dank
voor jullie stem.

Onze greenkeepers – van de baancommissie
In de komende maanden willen we steeds één van onze
greenkeepers voorstellen. Zij zorgen ervoor dat onze baan in
topconditie blijft en wij fijn kunnen golfen; ze verdienen dus een
keer een plaatsje in de spotlights.
Deze maand is de beurt aan Thomas.
Naam: Thomas Botermans
Leeftijd: 19
Greenkeeper bij Weilenseind sinds: April 2019
Woonplaats: Gilze (Op kamers in Enschede)
Bezigheden: Muziek en Voetbal
Thomas schrijft: Ik ben Thomas, 19 jaar oud en ik werk in de
weekenden en vakanties bij Golfpark Weilenseind. Ik studeer aan het conservatorium in
Enschede, waar ik doordeweeks ook op kamers zit.

Regels bij “bal in de bunker” - Van de Handicap- en Regelcommissie
Je afslag op hole 2 belandt op een heel vervelende plaats in de bunker: wat nu?
Zoals op onderstaande afbeelding te zien is, is de bal bij je afslag van hole 2 terecht
gekomen in de eerste bunker links tegen de steile bunkerrand, niet ver onder de
grasrand. Dat is een lastige ligging van de bal en de vraag is welke mogelijkheden je nu
hebt. De golfregels bieden hierin uitkomst.
Wat betreft de bal in een bunker merken wij als
eerste op dat je de bal gewoon mag spelen zoals
deze ligt . Als je denkt dat spelen niet mogelijk is,
mag je de bal onspeelbaar verklaren. Dat mag je
overigens op iedere plaats op de baan doen, behalve
in een hindernis zoals bijvoorbeeld de waterpartij bij
hole 8 (artikel 19.1). De onspeelbaar verklaarde bal in
de bunker kun je op 3 manieren ontwijken met 1 strafslag en op 1 manier met 2
strafslagen. Het advies is om te kiezen voor een manier die voor jou een zo goed
mogelijk speelbare bal oplevert.
In de afbeelding hierna zijn deze situaties aangegeven.
Als je kiest voor de manier die in de afbeelding is aangegeven met ‘1’, speel je de bal
vanaf de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld. Dit levert 1 strafslag op (artikel
14.6 en 19.2). Je mag er ook voor kiezen
om met 1 strafslag vanaf een meer
geschikte plaats in de bunker zelf verder
te spelen. Dit zijn de mogelijkheden 2 en 3
in de afbeelding (artikel 19.2 en 19.3a).
Ten slotte mag je kiezen voor mogelijkheid
4 en speel je verder van buiten de bunker.
Je hebt dan 2 strafslagen (artikel 19.3b).
Op de plaats waar je voor kiest bij
mogelijkheid 2, 3 en 4 wordt de bal
gedropt op de referentielijn die recht naar

achteren loopt vanaf de hole door de plek waar de bal in de bunker is komen te liggen.
De dropzone is 1 stoklengte. Bij het zijwaarts ontwijken van mogelijkheid 3 drop je
binnen 2 stoklengten (artikel 19.2b en 19.2c).
Het spelen van de oorspronkelijke bal bij het ontwijken is niet verplicht, je mag een
andere bal droppen in de dropzone (artikel 19,2a, 2b en 2c).

Vrienden- en vriendinnendag – door Marjan van Nistelrooij
Op de zonovergoten zaterdag 6 augustus werd de vrienden- en vriendinnendag van
Weilenseind om 10.30 uur geopend door Joop met een hartelijk welkom aan alle
deelnemers onder het genot van koffie/thee met een smakelijk appelflapje. Bij
binnenkomst en aanmelding kreeg iedereen van Rietje en Karin de scorekaart met
team & flight indeling. Water en wat fruit kregen we mee voor onderweg.
De ludieke uitleg door Joop van de spelsoort “Texas scramble” ook wel “best ball” was
duidelijk. Om 11.00 uur klonk het startsein!
Iedereen ging “aan de slag”, elkaar veel succes en veel plezier wensend.
Onze flight, bestaande uit: Rietje en May, Karin en Miriam, Marjan en José, startte op
hole 1 en ging voortvarend van start met captain Rietje. De baan lag er prachtig bij, de
zon straalde hoog aan de hemel en het spel liep gesmeerd.
Om 13.00 uur was het pauze en konden we genieten van
een heerlijke lunch.
Om 14.00 klonk het startsein voor de tweede ronde waarin
we onze scores konden verbeteren omdat we erg
nieuwsgierig waren naar de eerste prijs…..
Om 16.00 zat iedereen aan een welverdiend drankje met
aansluitend om 17.00 uur een heerlijk buffet.
Intussen werd de uitslag bekend gemaakt door Rietje en
Karin en werden de prijzen uitgereikt.
De winnaars van team 3, Leny Westenberg en Nel
Verheyen, kregen een wijnkoeler in de vorm van een super
leuk miniatuur golftasje.
We kijken zeer tevreden terug op een prachtige golfdag, super organisatie en heerlijke
catering. Dank aan mijn flightgenoten voor de sportieve en gezellige flight en
heel hartelijk dank aan de organisatie , Rietje, Karin en Joop voor deze gezellige
vrienden- en vriendinnendag. Graag tot volgend jaar.
Aankondiging Regelcursus - van de Handicap- en Regelcommissie
Zaterdag 15 oktober verzorgt de Handicap- en Regelcommissie weer een opfriscursus
van de golfregels. We starten om 10.30 uur in het clubhuis met een
presentatie en gaan daarna in groepjes de baan in om de theorie in de
praktijk uit te leggen. In de nieuwsbrief van september zullen we de
onderwerpen bekend maken die we gaan bespreken. Weet je nu al dat
je deel wilt nemen aan de cursus, dan kan je je al opgeven via het e-mail
adres:
hcp-regelcommissie@gcweilenseind.nl

Echtparentoernooi 17 september – van de evenementencommissie
Jullie zijn reeds vele jaren getrouwd
of
Jullie zijn pas sinds kort een koppel
of
Jullie vormen een one-day-stel
Eén ding hebben jullie gemeen: jullie kunnen allen meedoen aan de echtparen- en
partnerwedstrijd. De ultieme relatietest op zaterdag 17 september.
Nadere bijzonderheden volgen nog, maar één ding kunnen we reeds nu verklappen: er
mag die dag uitsluitend gespeeld worden met ijzers en de putter.
Schrijf snel in want vol is vol!

Foto’s slotfeest jubileumactiviteiten 16 juli
Hieronder een korte impressie in de vorm van wat foto’s van het slotfeest van de
jubileumactiviteiten dat op 16 juli j.l. heeft plaatsgevonden.

Wedstrijden en evenementen september

01

Herendag

03

Finales Matchplay

06

Damesdag

15

Mixdag

17

Echtparentoernooi

22

Gidorij

24

Wedstrijd “Ouwelandcup”

Weilenseind Golf

Wisten jullie dat nog niet alle wedstrijden VOL zijn?
IDEE : DOE LEKKER MEE
Of je nou goed bent of niet, doe mee met de wedstrijden. Een leuke manier om andere
leden te leren kennen en je spel te verbeteren. Want ook van anderen kun je leren. Tips
kopiëren? Probeer het eens. Zo wordt golfen nog leuker en gezellig tegelijk !! ( Frans
Beeris zegt, meedoen is belangrijker dan winnen)

Reminder
Maandag 29 augustus >> Mixdag op de (Pettelaar); inschrijven kan nog!

Supporters gevraagd
Op zaterdag 3 september zijn de finales van de Matchplay. Iedereen is dan van
harte welkom om de toppers van onze club aan te moedigen!

