
 

 

Nieuwsbrief 

Oktober 2022 
 

   

In deze uitgave 
 
➢ Laddercompetitie Weilenseind 2022 
➢ Touwtjes - wedstrijd 
➢ Algemene Ledenvergadering 23 november 
➢ Online magazine Golf.nl 
➢ Wie is wie … Luc 
➢ Winter in aantocht  
➢ Echtparen en partner wedstrijd 
➢ Online magazine Golf.nl 
➢ Bal in de hindernis 
➢ Agenda 

 
 

Laddercompetitie Weilenseind 2022 – van de wedstrijdcommissie 

De laatste maand van de laddercompetitie 2022 is ingegaan en de competitie is bijna 

afgelopen. Op het moment van schrijven resten er nog precies 15 dagen tot zondag 30 

oktober, dan wordt de winnaar bekend gemaakt.  

In de maand september zijn er niet veel wedstrijden gespeeld, hierbij weer een 

overzicht: 

 

 

 

De speler die op zondag 30 oktober 2022 om 20.00 

uur bovenaan de ladder staat is de winnaar van de 

competitie. 

 

Wil je weten hoe de stand op dit moment is, kijk 

dan even op de website bij “Leden” onder het 

kopje “Nieuws”. 

 

https://golfparkweilenseind.nl/leden/nieuws/ 

https://golfparkweilenseind.nl/leden/nieuws/


 

Touwtjes - wedstrijd op zaterdag 22 oktober – van de evenementencommissie   

Heb je zin in een gezellig samenzijn op de golfbaan met als 

spelvorm een ‘touwtjeswedstrijd’? 

Dan ben je van harte welkom op zaterdag 22 oktober waar 

je vanaf 12.00 uur ontvangen wordt met koffie/ thee en iets 

lekkers.  

Om 13.00 uur gaan we van start en gaan we het volgende 

spel spelen: 

Bij deze wedstrijd krijg je een stuk touw mee met de helft van jouw handicap in meters. 
Heeft een speler bijvoorbeeld handicap 24 dan krijgt hij 12 meter touw mee. Dit touw 
mag je tijdens je spel naar eigen inzicht overal gebruiken ter verbetering van je ligging, 
ook dichter bij de hole. De lengte van het touw dat je wilt gebruiken om bijvoorbeeld uit 
een bunker te komen of een putt uit te holen moet je van de 12 meter afknippen. Als het 
touw is opgebruikt wordt de ronde uitgespeeld en kijkt men wie het minste aantal slagen 
heeft gebruikt over de totale ronde. Het gebruikte stuk touw telt niet als slag. 
 

       

                                                                    Kans op een hole-in-one is dus best groot! 

                                                                           

We sluiten af met een diner beginnend met een Bospaddenstoelensoep met vervolgens 
een Jachtschotel, geserveerd met aardappelgratin en rode kool.  

Je kunt je vanaf nu aanmelden via de site.  

 

Algemene Ledenvergadering 23 november 2022 – van het bestuur 

Op woensdag 23 november a.s. wordt de najaarseditie 
van de Algemene Ledenvergadering gehouden. De 
vergadering vindt plaats in de Hooikar en begint om 
19.30 uur. Op deze vergadering wordt de begroting voor 
2023 gepresenteerd. Ook het wedstrijdprogramma voor 
2023 wordt toegelicht. De agenda en bijbehorende 
stukken worden medio november toegestuurd aan alle 
leden. 
 

Een Algemene Ledenvergadering is dé mogelijkheid om je stem te laten horen. We 
hopen je dan ook te mogen begroeten op deze vergadering. 

 

 

 



 

Online magazine Golf.nl – van de redactie 

Het digitale magazine GOLF.NL is weer uit! De redactie van GOLF.NL hoopt dat jij je 

als golfer weer laat inspireren door de verhalen en 

video’s. 

Klik hier om naar het magazine GOLF.NL te gaan. 

 
Veel leesplezier. Oh ja, vergeet niet mee te doen aan de winactie. Misschien win jij wel 
de PinHigh-golfreis naar Mauritius!  

 

Wie is wie … Luc – van het Golfpark 

 
Naam: Luc Jansen  
Leeftijd: 19 
Greenkeeper bij Weilenseind sinds: augustus 2016 
Woonplaats: Gilze  
Bezigheden: werken, op stap gaan en voetbal 
 
 
 
 
 
Ik ben Luc, 19 jaar oud en ik werk in de vakanties bij 
Golfpark Weilenseind. Tevens werk ik bij 
een carrosseriebouw bedrijf en werk ik thuis in ons 
melkveebedrijf. Ik studeer in Tilburg aan het ROC in 
de richting Werktuigbouwkunde.  

  
 

De winter is in aantocht – van het Golfpark 
 
Daarom nu alvast wat informatie zodat ieder zich op tijd kan voorbereiden: 
 
Winterbanden / draagtassen 
 
Winterbanden of draagtassen zijn verplicht van 1 december 2022 t/m 28 februari 2023. 
 
Gras-tees 
 
De gras-tees zijn vanaf 1 november gesloten en het is daarom verplicht om van de 
matten af te slaan. 
 
Greens links passeren 
 
In de winterperiodes is het extra belangrijk dat de voorgreens zoveel mogelijk worden 
gespaard. Daarom ruim voor de green links passeren. 

https://nieuwsbrief.ngf.nl/optiext/optiextension.dll?ID=12f6T%2BYadLud2GHp4TPHV8gcosoFR3J9akcYrvkQ3R237POMlxmurG3p4ga0Efx3OJym0VF1qzPg36u2WbomtgXzCfu_1b


 

 
Handicarts 
 
Handicarts mogen in de winterperiode enkel over de paden of door de semi-rough 
rijden. Het kan i.v.m. weersomstandigheden, bijvoorbeeld nachtvorst of wateroverlast, 
voorkomen dat er géén handicarts zijn toegestaan op de baan. Wanneer dit van 
toepassing is, zal dit te lezen zijn bij de baaninformatie op de website. 
 
Wintergreens 
 
Wanneer er nachtvorst is geweest worden de vlaggen op de wintergreens geplaatst en 
kan er gespeeld worden. Als de omstandigheden het toe laten zal de vlag in de loop 
van de dag weer op de zomergreen geplaatst worden. Om zo lang mogelijk de 
zomergreens in het spel te houden zullen ook bij andere slechte weersomstandigheden 
de vlaggen op de wintergreens geplaatst worden. 
 
Overige aandachtspunten 
 
* Het kan ook voorkomen dat de gehele baan gesloten wordt, bijvoorbeeld t.g.v. 
sneeuw, dooi en/of extreme regen. 
* Staat de vlag op de zomergreen dan zijn de wintergreens GUR. En staat de vlag op 
de wintergreen dan zijn de zomergreens GUR. 
* Korte putts op wintergreens hoeven niet te worden uitgeholed: een bal "binnen een 
putterlengte van de hole (tot de grip)" wordt gegeven. Dus wie op een par 3 met twee 
slagen binnen een putterlengte van de hole ligt, maakt een par. 
* Om zo lang mogelijk van de zomergreens te genieten wees er dan extra zuinig op: 
loop en draai dus voorzichtig en herstel uw pitchmarks! 
 
Baaninformatie op de website 
 
- Om teleurstellingen te voorkomen kijkt u voordat u naar Weilenseind komt naar de 
baaninformatie op www.golfparkweilenseind.nl ! 
 

 

Echtparen en Partnerwedstrijd – door Fred & Liesbeth Mertens 

Op 17 september vond de traditiegetrouwe echtparen/ partnerwedstrijd plaats. 

Na weken met zonovergoten dagen was het deze zaterdag een beetje wisselvallig, zon 

en regenbuien wisselde elkaar af maar dat mocht de pret niet drukken. Na ontvangst 

met koffie en een appelflap gingen maar liefst 22 koppels om 13.00u de baan in.  

De wedstrijdvorm was Foursome Strokeplay waarbij je alle twee afslaat en met de 

beste bal verdergaat, daarna weer de beste bal kiest enz. Als extra handicap was het 

verplicht dat je na de afslag 9 keer met jouw bal en 9 keer met de bal van je partner 

door moest (oh ja, je mocht ook maar met 3 ijzers en de putter spelen). Dit was in onze 

flight nog wel een dingetje omdat 1 van onze kompanen niet gewend was om met ijzers 

af te slaan en het presteerde om haaks links, rechts en zelfs achteruit te spelen.  

Ik noem geen namen maar hij kreeg na afloop het boekje 101 smoezen waarom mijn 

swing niet lukt. Claude doe er je voordeel mee… 

http://www.golfparkweilenseind.nl/


 

Dat niet alles in harmonie was verlopen bleek ook tijdens de prijsuitreiking waar 

Herman en Ineke een mattenklopper kregen voor een bijna scheiding, Jan en Mieke 

ontvingen voor het vloeien van bloed een deegrol waarbij wij ons afvragen of je hiermee 

niet de kat op het spek bindt… of is deze misschien 

bedoeld om zoete koekjes te bakken? 

Jan en Louise Strijbosch werden ook nog even in 

het zonnetje gezet omdat ze ons binnenkort gaan 

verlaten. 

De hoofdprijs ging naar Leon en Henriëtte Wouters, 

zij ontvingen een welverdiende diner bon door met 

maar liefst 49 Stableford-punten dit evenement te 

winnen. 

Het afsluitende diner bestond voor de liefhebbers 

uit mosselen in bier en voor degenen die dit niet 

kon bekoren stond er een varkenshaas (helaas 

zonder bier) op het menu. 

Al met al een geslaagde dag dankzij de inzet van 

de evenementencommissie (Karin, Rietje, Wies en Joop) en de medewerkers van de 

Hooikar. Waarvoor onze dank!  

 

Bal in de hindernis – van de Handicap- en Regelcommissie 
 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over het ontwijken van een belemmering door een 

haspel met waterslang en van een buis die vastzit in de grond. Dit laatste speelde in de 

hindernis op hole 3. In deze nieuwbrief besteden we aandacht aan de regels die gelden 

bij het verder spelen als je bal in een hindernis terecht komt. 

De eerste vraag is natuurlijk of je bal echt in de hindernis ligt. Bij onze golfbaan is die 

vraag eigenlijk duidelijk te beantwoorden, omdat de markeringen ruim om de helling 

naar het lagere deel van de hindernis zijn geplaatst. Op sommige golfbanen is dat 

anders en gelden speciale regels om vast te stellen of de bal wel echt in de hindernis 

ligt of bijvoorbeeld in tijdelijk water. Bij ons is dat niet nodig. 

Uit de hindernis spelen zonder straf 

Op onze golfbaan kun je de bal soms nog gewoon verder spelen als deze op de helling 

ligt of tegen de beplanting. Als de hindernis droog ligt, kun je de bal zoals hij ligt soms 

ook nog gewoon verder spelen. Dat mag en kost je dus geen strafslag (regel 17.1b). 

Provisionele bal 

Voordat we de eerste ontwijkoptie van de slag en afstand beschrijven, is het goed te 

wijzen op het niet toestaan van het spelen van een provisionele bal als het zeker is dat  



 

 

je bal verloren is in de hindernis. Je ziet in dat geval je bal duidelijk in het water vallen of 

in het riet terecht komen. Dan wordt de bal die je vervolgens speelt vanaf de plek waar 

je je vorige slag hebt gedaan, de bal in het spel met de straf van slag en afstand (regel 

18.3).  

Het spelen van een provisionele bal is wel toegestaan als het niet duidelijk is dat je bal 

verloren is gegaan in de hindernis. Je bal kan ook ergens anders op de baan verloren 

geraakt zijn. Het spelen van een provisionele bal moet je altijd melden voordat je de 

slag doet (regel 18.3b). 

Uit de hindernis spelen met straf 

Als je bal verloren is gegaan in de hindernis of als je deze niet verder kunt spelen door 

zijn ligging in het water of tussen de beplanting heb je uitsluitende de volgende 

ontwijkmogelijkheden, elk met een strafslag. 

Allereerst is dat de ontwijkmogelijkheid van slag en afstand: je mag de oorspronkelijke 

of een andere bal spelen vanaf de plek waar je de vorige slag hebt gedaan. 

Of sprake is van een rode of gele hindernis bepaalt welke andere ontwijkmogelijkheden 

er zijn. Op onze hole 8 zijn beide hindernissen: rechts van het bruggetje een gele en 

links ervan een rode.  

 

 

 

 

 



 

De gele hindernis 

De gele hindernis op hole 8 mag je ontwijken door de eerder genoemde optie van slag 

en afstand (optie 1 in de afbeelding) of je dropt de oorspronkelijke of een andere bal in 

de dropzone (optie 2). Deze dropzone bepaal je door een plaats te kiezen op de 

referentielijn, die loopt 

vanaf de vlag naar de 

plaats waar de bal het 

laatst de grens van de 

hindernis heeft gekruist. 

Je mag zover naar 

achteren op die lijn als je 

wilt. Markeer dit 

referentiepunt en bepaal 

van hieruit je dropzone 

van een stoklengte (niet 

dichter bij de hole dan het 

referentiepunt).  

 

Een rode hindernis 

Naast de genoemde 2 opties van de gele hindernis, heeft een rode hindernis een derde 

ontwijkmogelijkheid (optie 3). Je mag met een strafslag zijwaarts ontwijken. Dit doe je 

door het punt te bepalen waar de bal de grens van de hindernis passeert. Vanaf dit punt 

bepaal je een dropzone van 2 stoklengten. De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn 

en niet in de hindernis die je 

wilt ontwijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een volgende nieuwsbrief beschrijven we wanneer en hoe je losse natuurlijke 

voorwerpen en losse obstakels zonder straf mag ontwijken. 



 

Wedstrijdkalender november 

03 Herendag       

08 Damesdag 

17 Mixdag 

26   Maandwedstrijd 

Let op !  Aanvang wedstrijden 12.00 uur 

 

Geplande evenementen 

Verassingswedstrijd 

Zaterdag 22 oktober 

Zie de nieuwsbrief/website voor info 

 

 

 

 

 

Woensdag 23 november >> om 19.30 uur      

Algemene Ledenvergadering 

 

HOHOHO >>  17 december is er al een 

Kerstwedstrijd  

Altijd erg gezellig! 

 

 


