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Strijd om de Ouweland Cup 2022 – door de wedstrijdcommissie 

Elk jaar strijden we tijdens de maandwedstrijden van maart t/m oktober om de 
Ouweland Cup. Dat zijn 8 wedstrijden, waarvan de resultaten van je beste 5 wedstrijden 
meetellen voor de eindscore. Een leuke competitie om aan deel te nemen, waarbij je 
meer kans maakt op de eindoverwinning als je zoveel mogelijk maandwedstrijden mee 
doet. Je slechtste scores vallen namelijk weg, dus dan is het niet zo erg als het een 
keertje tegenzit. 

 
Vaak is deze competitie spannend tot op de laatste dag omdat er nog een aantal 

golfers zijn die strijden om de eindoverwinning. Zo ook dit 
jaar, want er waren nog 4 mogelijke kanshebbers. 
Uiteindelijk kwam Carel van den Hoven als eindwinnaar uit 
de bus en mocht hij de wisseltrofee in ontvangst nemen. 
Vorig jaar moest hij hem nog delen, maar dit jaar was hij 
de enige winnaar.  

De einduitslag is als volgt: 

1e plaats: Carel van den Hoven met 184 punten 
2e plaats: Herman ’t Hart met 180 punten 
3e plaats: Kees Oprins met 177 punten 
4e plaats: Marian Oprins en Tiny Wijnen met 175 punten  

Doe ook mee… en schrijf je nu in: 

Herendag op donderdag 1 december     -   Damesdag op dinsdag 6 december 

Mixdag op donderdag 15 december  -  Kerstwedstrijd op zaterdag 17 december 



 

 

 
Afsluiting laddercompetitie 2022 – door de wedstrijdleiding 

De laddercompetitie is afgerond en we hebben een winnaar! Op 
zondag 30 oktober is de laatste wedstrijd gespeeld en om 20.00 
uur die dag stond Hans Stevens bovenaan en is daarmee de 
winnaar van de laddercompetitie 2022! Van harte gefeliciteerd. 

De laddercompetitie is gespeeld van april tot eind oktober en om 
de winnaar in het zonnetje te zetten en te belonen met een mooie 
beker was er op zaterdag 5 november, speciaal voor de 
deelnemers aan de laddercompetitie, een wedstrijd van 9 holes 
georganiseerd.  

Een leuke afsluiting van het competitieseizoen met een mooie 
prijsuitreiking. 

 

Wat feiten over de competitie: 

Er waren 51 deelnemers die samen 69 
wedstrijden hebben gespeeld.  

Gewonnen door de uitdager: 36 wedstrijden 

Gewonnen door de uitgedaagde:  25 
wedstrijden 

Gelijk gespeeld: 8 wedstrijden 

1e plaats: Hans Stevens 
2e plaats: Karin van Iersel 
3e plaats: Nies Schellekens 

Volgend jaar wordt de laddercompetitie verschoven naar de winter, dus in seizoen 
2023 -2024. We beginnen dan in oktober en spelen tot eind maart 2024. 

 

Verrassingswedstrijd 22 oktober – door Nel Michielsen 

Op 12 oktober j.l. onder een heerlijk herfstzonnetje werd op ons park, gehuld in de 
prachtigste herfstkleuren onze jaarlijkse touwwedstrijd gespeeld.  

De deelnemers werden ontvangen met koffie en een heerlijke tompouce. De flights 
waren al bekend. De scorekaarten werden afgehaald tezamen met voor ieder een 
bolletje touw, keurig afgemeten naar gelang je handicap. Na een gedegen uitleg 
door Joop kon de wedstrijd beginnen.  



 

Grote hilariteit. We speelden strokeplay . Dus er werd aardig gediscussieerd hoe 
het touw zo tactisch mogelijk te gebruiken om zo weinig 
mogelijk slagen te behalen. Door je balletje uit de bunker te 
plaatsen, of een onspeelbare bal te verleggen, een paar 
centimeter touw te gebruiken om nog een birdie of zelfs een 
hole in one te spelen. Maar iedere keer moet je wel een stuk 
van je touw afknippen gelijk aan de afstand waarover de bal 
wordt verplaatst.  

Na afloop van de wedstrijd werden we weer verwend met 
een heerlijke bospaddenstoelensoep en jachtschotel, wat 
eenieder zich goed liet smaken.  

Bij de prijsuitreiking bleek hoeveel birdies er waren gevallen. 
Ook werden de nodige sportwagens uitgedeeld aan de 
winnaars van een hole in one. Teveel om op te noemen. Zie voor de uitslagen op 
onze site. Tevens nog dank aan onze wedstrijdcommissie. Deze heeft er voor 
gezorgd dat er weer een gezellige en goed georganiseerde wedstrijd kon worden 
gespeeld. Het was een gezellige middag. 
 

Maar goed dat dit bestaat – van de redactie 

De missie van Stichting Handicart is mobiliteit te verschaffen aan mindervalide golfers 
om hen daarmee in staat te stellen te blijven golfen. Daarmee geeft de stichting deze 
groep golfers de mogelijkheid zowel lichamelijk als ook geestelijk actief te blijven. 
 
Door middel van eigen bijdragen door de pashouders, donaties, giften, legaten en 
schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde inkomsten om eigen Handicarts aan te 

schaffen. Deze Handicarts worden geplaatst 
op golfclubs in Nederland. 
Deze golfkarren worden vervolgens door de 
deelnemende banen tegen een laag tarief aan 
de pashouders van Stichting Handicart ter 
beschikking gesteld. Onze vereniging telt 20 
actieve en tijdelijke pashouders. 
 
Elk jaar organiseert onze vereniging een 
Goede Doelen wedstrijd (dit jaar op 16 juni met 

26 deelnemers) waarvan de opbrengst, zoals sponsorgelden, inschrijfgeld en de 
verkoop van golfballen, geheel ten goede komt aan deze stichting. Bovendien komt de 
opbrengst van de Rabo Clubkas Actie ten goede aan de Stichting. Dit jaar is door ons in 
totaal € 703,74 overgemaakt op de rekening van de Stichting. Hulde en dank aan allen 
die hieraan hebben bijgedragen.  
Met dank aan Jan Michielsen, clubconsul Stichting Handicart. 
 
  



 

 

Even voorstellen …. greenkeeper Hans – van het Golfpark 

Naam: Hans van de Water 

Leeftijd: 65 

Greenkeeper bij Weilenseind sinds: februari 2022 

Woonplaats: Baarle Hertog 

Bezigheden: Sport (Golfen, Skiën en Fietsen) en klusjes thuis 

Ik ben Hans, 65 jaar en ik werk enkele dagen per week bij Golfpark 

Weilenseind. Ik woon in Baarle-Hertog. In mijn vrije tijd ga ik graag 

golfen en fietsen. Tevens ben ik ook een wintersporter, waar ik dan 

ga skiën. Verder ben ik graag thuis in om en het huis aan het 

klussen.  

Kerstwedstrijd 17 december – van de evenementencommissie 

Ho-ho-ho, het is weer bijna Kerst en als vanouds hebben we weer een 
Kerstgolfwedstrijd georganiseerd met aansluitend een Kerstdiner. De wedstrijd start om 
12.00 uur en we spelen ‘eclectic’. 

Rond 11.00 uur word je verwacht en we starten met koffie/thee en lekkers, aangeboden 
door de evenementencommissie.  

Sla je 1 onder par, dan scoor je deze grappige Kerstbirdie.  

Wat is eclectic? Je speelt 18 holes maar het werkt als volgt. De eerste 9 holes zet je 
een score neer maar in de 2e 9 holes kun je die score per hole verbeteren. De beste 
score zet je op de scorekaart van hole 10 t/m 18. Zo heb je dus 2 pogingen voor het 
beste resultaat. Lukt het in de 2e ronde niet om te verbeteren, dan pak je de bal op. 

Na afloop van de wedstrijd zal eerst de prijsuitreiking plaatsvinden. 

Daarna gaan we smullen van het Kerstdiner waarbij je (niet golfende) partner ook van 

harte welkom is. 

Na het diner kunnen de voetjes van de vloer want de feestavond 

wordt muzikaal opgeluisterd door DJ de Juiste Toon.  

 

 

De kosten voor deelname aan de wedstrijd bedragen zoals gewoonlijk € 3,50 en voor 

het diner wordt € 28,55 berekend. 

Inschrijving via de site en je partner geef je op voor het diner met een mail naar   

evenementencommissie@gcweilenseind.nl 

  

mailto:evenementencommissie@gcweilenseind.nl


 

Wedstrijdkalender december 

 

01 Herendag       

06 Damesdag 

15 Mixdag 

17 Kerstwedstrijd 

 

Aanvang wedstrijden 12.00 uur! 

Meedoen is belangrijker dan winnen!   

Dus doe mee/schrijf je in!  

 

 

 

HOHOHO >>  OP 17 december  

Kerstwedstrijd  

Met lekker eten en veel gezelligheid! 

Ben erbij en schrijf snel in! 

 

Na het diner kunnen de voetjes van de vloer want de feestavond wordt 

muzikaal opgeluisterd door DJ de Juiste Toon. 

 

Doe gezellig mee zegt de 

evenementencommissie 

 

 

 

 


