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Regelcursus 15 oktober- 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.  

De onderwerpen die we gaan bespreken zijn de regels bij: 
- een hindernis (hole 4) 
- de bunker (hole 2) 
- out of bounds (hole 9) 
- de green (hole 7) 

Iedere groep gaat langs bij de verschillende onderwerpen en kan daar natuurlijk ook 
vragen stellen, zo proberen we de uitleg van de regels zo goed mogelijk aan jullie 
situatie uit te leggen. 
Wil je deelnemen aan de cursus, geef je dan op via het e-mail adres: 
hcp-regelcommissie@gcweilenseind.nl 
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Finale Matchplaykampioenschap 2022 

Op zaterdag 3 september zijn de matchplayfinales gespeeld voor het kampioenschap, 
onder heerlijke omstandigheden.  
De zon scheen, het was weer warm, zoals de hele zomer van 2022 en er stond weinig 
wind. 

In de ochtend werden de halve finales gespeeld. Voor de heren door Jo van Iersel tegen 
René Leijten en Kees van Oudheusden tegen Cees Feij. 
De halve finales dames werden gespeeld door Els van Engelen tegen Wies Geerts en Betty 
van Oudheusden tegen Karin van Iersel. 
Het waren spannende wedstrijden die veel gelijk opgingen, er kwamen ook steeds meer 
supporters in de baan, wat weer leuk was voor de finalisten. 

Els en Karin wonnen de halve finale bij de dames en kwamen daarmee in de finale. Bij de 
heren wonnen Kees en René hun wedstrijd en speelden om de 1e plaats. 

De lunch werd goed bezocht door de mensen die ook deelgenomen hadden aan de 
eerdere poule wedstrijiden en supporters. Een kopje soep en een heerlijk broodje kaas, 
ham of kroket. Het was weer goed verzorgd door de familie v.d. Ouweland. 
Na de lunch gingen de finalisten de baan in. 

Het werd een spannende 
strijd, die bij Els en Karin 
eindigde op de 17e hole 
met 2 up voor Karin, 
waarmee zij kampioen bij 
de dames werd.  
Betty won de wedstrijd 
tegen Wies, waarmee zij 
op de 3e en 4e plaats bij 
de dames eindigden. 
Cees won van Jo en 
werd daarmee 3e bij de 
heren en Jo 4e.  

De finale tussen René en 
Kees verliep eveneens 
spannend. Ook zij 
streden tot hole 17 om 
de 1e plaats, maar 
uiteindelijk was het René die de winnende putt maakte en daarmee de kampioen bij de 
heren werd. 

Karin en René, van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning van het 
matchplaykampioenschap van Weilenseind.  
Natuurlijk ook de waardering en felicitaties voor de andere deelnemers aan de finales, het 
publiek heeft mooi en spectaculair golf kunnen zien tijdens dit kampioenschap. 
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Laddercompetitie – van de wedstrijdcommissie  

En wederom zijn we een maand verder en gaat de 
strijd om de sporten van onze ladder enthousiast door. 
Zo wisselt de eerste plaats op de ladder regelmatig 
van deelnemer. Leuk om te zien! 

Het totaal aantal gespeelde wedstrijden tot en met de 
maand augustus bedraagt nu 59 en het aantal 
wedstrijden in augustus is aardig gestegen ten 
opzichte van het aantal in juni zowel als in juli. Er zijn 
in deze maand 12 wedstrijden gespeeld, waarvan er 7 
gewonnen zijn door de uitdager, dus die zijn een trede 
omhoog gegaan op de ladder, en 5 deelnemers die 
met succes hun plaatsje op de ladder verdedigd 
hebben.  

De competitie loopt nog tot zondag 30 oktober 2022.  
Maar let op: in het reglement van de laddercompetitie 
staat het volgende: 
“ De laatste 2 weken van de competitie (dus vanaf 
zondag 16 oktober 2022) mogen alleen nog de spelers 
die op de bovenste 3 rijen (dus positie 1 t/m 6) staan, spelen om hun positie te 
verbeteren of te behouden. Na een gespeelde ronde moeten er minimaal 4 dagen 
tussen zitten, alvorens dezelfde spelers weer mogen spelen.” 

Wil je volgen wie er om de hoogste trede van de ladder strijden, dan kan dat via de website 
onder Nieuws van de vereniging: https://golfparkweilenseind.nl/leden/nieuws/ 
 

Baanonderhoud in de herfst – van de baancommissie 

Van augustus t/m oktober 2022 worden er weer verschillende werkzaamheden in de baan 
uitgevoerd. Hier een samenvatting: 

• Greens beluchten vaste pennen  

• Greens extra rollen  

• Beluchten voorgreens met vaste pennen  

• Beluchten tees met vaste pennen  

• Extra bezanden fairway 3 + 4 en vertidrainen  

• Doorzaaien tees  

• Beluchten greens, type beluchting afhankelijk van weersomstandigheden 
 

Aandachtspunten:  
• T-box 6 met kunstgras aanpakken eind  
• september begin oktober ovb weersomstandigheden.  
• Vijver onderhoud algemeen.  
• vijverkanten korter maaien; er zijn 8 stuks graskarpers uitgezet om het gras in de vijver te 

verminderen.  
• Drivingrange : Netten stuk (in de planning )  
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Greenkeepers stellen zich voor: 

Iedere maand stellen we een greenkeeper voor, 
deze keer Stef. 

Naam: Stef Faes 
Leeftijd: 19 jaar 
Greenkeeper bij Weilenseind sinds: November 
2019 
Woonplaats: Gilze  
Bezigheden: Vrienden, Voetbal en Studeren 

Ik ben Stef, 19 jaar oud en ik werk in de 
weekenden en vakanties bij Golfpark Weilenseind. 
Ik studeer aan de HAS in Den Bosch richting 
veehouderij. Tevens werk ik thuis 
ook regelmatig mee op de boerderij.  

RABO Clubsupport – van clubconsul Stichting Handicart (Jan Michielsen)  

Oproep Rabo Clubsupporters: Stem op golfclub Weilenseind.  

Van 5 tot en met 27 september 2022 kan je weer je stem uitbrengen op de vereniging die je 
een warm hart toedraagt: Golfclub Weilenseind. Via de Rabo ClubSuport campagne van de 
Rabobank De Zuidelijke Baronie kan je ervoor zorgen dat je onze vereniging financieel 
extra ondersteund, waardoor deze de stichting Handicart kan blijven steunen om 
mindervalide golfers in staat te stellen om het golfspel te blijven uitoefenen.  
Golf is een uitdagende sport en goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door 
te blijven golfen blijf je actief.  
Er kan dus vanaf 5 september worden gestemd. Je dient dan wel lid te zijn van de bank. 
Leden stemmen via Rabo App en Rabo Online Bankieren. Hiervoor heb je geen stemcode 
nodig, maar moet je dus naast klant ook lid zijn. 

Alvast bedankt. 

 

GiDoRij 2022 – van Huub en Herman 

Er zijn al 4 wedstrijden gespeeld in de GIDORIJ uitwisseling competitie. 
De bezetting van de wedstrijden zijn niet altijd vol, per vereniging kunnen er 12 meedoen. 
Dus ons verzoek schrijf op tijd in. 

Alle leden, zowel Dames als Heren kunnen aan deze competitie meedoen. 
Na de wedstrijd is het altijd gezellig napraten en borrelen en ook eten kan. 
De volgende wedstrijd word gespeeld op Golf Park Weilenseind en wel op donderdag 22 
september a.s.. We beginnen om 13.00 uur en verzoeken de deelnemers om voor 12.30 
uur aanwezig te zijn. 
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Op deze wedstrijd worden de Neary en de Leary gesponserd door Golf Park Weilenseind, 
door het schenken van 2 ballensetjes. 
De laatste wedstrijd vindt plaats in Rijen bij Brabant Golf, met de laatste prijsuitreiking. 
Iedereen is van harte welkom. 
De stand tot op heden: 
1e. Dongen 125,54 
2e. Gilze      109,39 
3e. Rijen      108,67 

Golfregels: Ontwijken van een belemmering: met of zonder straf? – h.& r. comm.

Soms komt de bal na je slag op een zodanige plek in de baan te liggen, dat je geen slag 
kunt maken. Je wordt belemmerd door een obstakel. Als je de slag toch zou maken kan dat 
risico’s opleveren voor jezelf, je medespelers maar ook voor bijvoorbeeld het behoud van je 
club. Deze keer gaan we in de nieuwsbrief in op de situatie van de haspel en waterslang en 
de situatie van een pvc-buis in de baan. 

Vanwege de droogte is het de afgelopen periode 
noodzakelijk geweest om de baan te besproeien. 
De haspel en de waterslang stonden op de fairway 
en het gebeurde regelmatig dat de bal met je slag 
in de buurt hiervan kwam te liggen. De bal ligt op 
het plaatje hierna, vlak voor de waterslang. Het 
spelen van de bal kan dan gevaar opleveren voor 
je uitrusting, jezelf of je medespelers en mogelijk 
ook voor de apparatuur die de belemmering 
veroorzaakt. Het is duidelijk dat je slag vanaf deze 
plek wordt belemmerd door de waterslang. In regel 
15 en 16 van de golfregels wordt omschreven 
wanneer en hoe je een belemmering mag 
ontwijken zonder straf.  
De haspel en de waterslang in de baan worden als 
een vast obstakel aangemerkt. Je mag deze 
bijzondere baanomstandigheid ontwijken zonder 
strafslag. Dit ontwijken doe je door het 
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering voor je volgende slag te zoeken. Vanaf dit punt 
bepaal je de dropzone van 1 clublengte. 
Deze dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en moet in hetzelfde gebied liggen als 
waar de bal ligt. In dit geval dus het algemene gebied (de fairway). Vanaf kniehoogte drop 
je deze of een andere bal in de dropzone en maak je de volgende slag.  

Anders is de situatie bij hole 3. Hier bevindt zich in de baan, links voor de green, een kuil 
met daarin een pvc-buis die vast zit in de grond. Er is ook hier sprake van een bijzondere 
baanomstandigheid. De buis in de grond kan je slag belemmeren. Deze buis is ook aan te 
merken als een vast obstakel. In tegenstelling tot de hiervoor beschreven situatie met de 
haspel en de waterslang mag je deze belemmering echter niet zonder straf ontwijken, 
omdat regel 16.1.A een uitzondering maakt voor de situatie dat de bal in een hindernis ligt.  
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In regel 17 tot en met 19 van de golfregels wordt omschreven wanneer en hoe je mag 
ontwijken met een straf. 

De kuil waarin de bal ligt, is gemarkeerd 
met rode palen en is daarom als 
hindernis aan te merken. Dat er vrijwel 
nooit water in blijft staan, speelt geen 
rol.    

Regel 17 is speciaal voor hindernissen.  
Hindert de buis niet dan mag je volgens 
regel 17.1 de bal in de hindernis spelen 
zoals deze ligt. Hindert de buis wel of 
kun je door de ligging de bal niet uit de 
hindernis spelen, dan mag je deze rode 
hindernis met 1 strafslag ontwijken.  
Op welke manier je ontwijkt en wat 
daarin het verschil is met een gele 
hindernis, komt een volgende 
nieuwsbrief aan de orde. 

 

Van onze lezers 

Appelflappenclub op stap - Frans Beeris 

De bekende Appelflappers van 
Weilenseind hadden dinsdag 6 
september weer hun jaarlijkse uitje (met 
aanhang). De beste dag van de week, 
zo bleek. Eerst gezellig midgetgolfen bij 
de Steengroeve in Chaam. Ook hier 
blijkt, dat de beste golfer onder ons, ook 
goed is in het midgetgolfen! Jo van 
Iersel bij de mannen en Greet van 
Olphen bij de ladies waren de beste. 
Maar de gezelligheid staat voorop en dat 
geldt voor de hele dag. Later ging de reis 
naar Princenbosch.  Nee, niet nog eens 
golfen, maar voor het diner. Met een 
grote groep eten en voor elk wat wils, valt niet altijd mee. Maar dat was voor de keuken 
geen probleem! Ook niet voor de bediening. Deze was snel en vriendelijk. Chapeau voor de 
hele crew. Dat heeft die Piet Sprangers, pater familias, (onze jongste appelflapper) weer 
goed geregeld. Na lekker te hebben gegeten en gedronken, ging ieder weer voldaan 
huiswaarts. En konden we terug kijken op een topdag!  Dus: op naar het volgende uitje in 

2023 is het streven voor ons allemaal! 
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Wedstrijdkalender oktober 

06 Herendag     Weilenseind Golfclub 

11 Damesdag 

20 Mixdag 

29 Wedstrijd “Ouwelandcup” 

Evenementen in oktober 

 

Zaterdag 22 oktober  Verassingswedstrijd 

Meer informatie op de website. 

 

Woensdag 23 november >> om 19.30 uur                

 Algemene Ledenvergadering
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