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Bang voor je handicap? – van de redactie 

Je kunt in je eentje gaan oefenen als je geen zin hebt in gezelschap, maar ook gezellig 
samen met iemand. Tijdens het spel ben je alleen én samen: je loopt samen met één 
tot drie anderen door de baan en geeft elkaar tips, maar bent ook bezig met je eigen 
spel en score. Wees niet bang tegen iemand te spelen die een stuk beter is. 
Er bestaan spelers van diverse pluimage. 

 

Maar het lijkt wel alsof er weinigen zijn die golf ook zien als een bezigheid zonder 
wedstrijdelement. 
Het is niet alleen een spel met koste wat kost om je handicap te verlagen, maar het 
heeft ook een sociale funktie. Laat de gedachte aan een handicapverbetering eens 
varen en speel ongedwongen en zonder spanning je rondjes met gelijkgestemden! 
 
Dus schrijf eens in voor een mixwedstrijd die non-qualifying is:  



 

                                  dinsdag 7 februari  

 
Nog slecht 17 aanmeldingen zijn er voor die dag. Kom op dames; dinsdag is toch 
jullie dag? Op dit moment zijn er slechts 6 van jullie! 
Ook de mixdag van donderdag 2 feb. (qualifying) kan nog wel wat spelers gebruiken. 
Kortom: doe mee !!! 

 
 
 

Damesdag, maar dan anders – door Wilma Verhoeven 

Op 10 januari j.l. stond de eerste dameswedstrijd van 2023 gepland en het was gelijk 

een “special” damesdag. Het was ook de eerste van een reeks non-qualifying 

wedstrijden, nl. éénmaal per kwartaal zullen we zo’n soort damesdag organiseren. 
Lekker laagdrempelig, puur voor het plezier. 

Het aantal deelnemende dames was minimaal: er waren slechts 5 flights van 3 

spelers. We speelden als flight voor de punten: 

- Hole 1 t/m 6 strokeplay   (sp) 

- Hole 7 t/m 12 stableford  (sf) 

- Hole 13 t/m 18  texas scramble  (ts)      (oftewel “best ball”) 

Na een mondelinge en schriftelijke uitleg begonnen we aan 

een erg afwisselende wedstrijd.  

Vóór aanvang werd er door enkele dames afwachtend 

gekeken naar deze “nieuwe”  vorm. Maar “eerlijk-is-eerlijk”, 
het was weer eens wat anders. 

Alle verzopen katjes met veel snottebellen waren zeer positief!! 

Leuk initiatief, met dank aan Betty en Leny en zeker voor herhaling vatbaar!! 

 

Ledenbestand golfclub – van het bestuur 

Elk jaar zo rond de jaarwisseling, vinden er nogal wat mutaties plaats in het 

ledenbestand. We willen jullie graag op de hoogte stellen van hoe dat dit jaar in zijn 

werk is gegaan. 

Op 1 december telde ons ledenbestand 374 leden. 

Daarvan hebben t/m 31 december 22 leden hun 

lidmaatschap opgezegd. Daartegenover hebben we in 

januari 34 nieuwe leden mogen verwelkomen, waarmee 

momenteel ons ledenbestand dus 386 leden telt. Dat is 

een mooi resultaat, wat voornamelijk is gerealiseerd 

omdat we het lidmaatschap van onze vereniging ook 

mogelijk hebben gemaakt voor golfers die een Work, Train, Play abonnement 



hebben bij het golfpark. Wij heten alle nieuwe leden van harte welkom bij onze 

gezellige vereniging en hopen hen vaak te mogen ontmoeten, op de baan en/of bij 

onze wedstrijden en evenementen. 

 

Vele van onze golfclub weten dat er een NGF 

competitie wordt georganiseerd door de NGF, maar er 

zijn ook vele nieuwe golfers, die dat niet weten.                        

Vandaar onderstaande uitleg.                                                                  

In Nederland doen elk jaar ongeveer 17.500 golfers mee 

aan de NGF Competitie. 

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen? • Je speelt competitie voor een club dus 
je moet lid zijn van een golfclub. Om competitie te mogen spelen moet je een 

handicap van maximaal 54,0 hebben. • Voor iedereen die deel wil nemen aan de 
NGF competitie is verplicht om in het jaar voorafgaand aan 4 clubwedstrijden te 

hebben deelgenomen.  

TEAM                                                                                                                          

Elk team bestaat uit zes clubgenoten. Elk team heeft een captain. Op elke speeldag 

komen er zes spelers in actie. Maar een club selecteert meestal zeven of acht 

spelers om elke competitiedag zes personen paraat te hebben. De matchplay 

competitie tussen clubteams begint elk jaar eind maart of begin april en duurt tot 

begin mei.  

Mixed                                                                                                                        

Voor clubs met korte banen is er een gemengde competitie: de C-clubs Mixed 36 

holes en C-Clubs Mixed 18 holes. Deze competitie wordt gespeeld op vrijdagen. 

Golfclub Weilenseind speelt dit jaar met drie teams in de Compact Course Mixed 18 

holes. Team 1 is ingedeeld in de hoofdklasse en team 2 en team 3 spelen in de 1e 

klasse.  

Waarom mee doen?                                                                                               

Zoals we weten is golf een uitdagende sport, zo zijn de banen ook niet het zelfde, de 

bal ligt elke keer weer anders. Dan kun je met de competitie je hart ophalen want je 

speelt elke week weer een andere baan. Wil je de competitie volgen, dan kun je 

kijken op: http://www.golf.nl/ngfcompetitie 

Ik wens iedereen een fijn golf jaar 2023 toe.  

Clubcoördinator Golfclub Weilenseind Jan Michielsen 

By the way 

Heb je belangstelling? dan kun je je aanmelden door een mailtje te sturen voor              
28 januari 2023 naar:  
Clubcoördinator Golfclub Weilenseind Jan Michielsen jammichielsen@ziggo.nl 

 

http://www.golf.nl/ngfcompetitie
mailto:jammichielsen@ziggo.nl


De Kerstwedstrijd 

Brrrrr, wat was het koud.-   door Kees Oprins 

Mutsen, sjaals, dikke winterjassen, kersttruien en zelfs een skipak was uit de kast 

getrokken om warm te blijven, maar door het dunne laagje sneeuw was het toch echt 

een mooi tafereel voor een kerstwedstrijd, hoewel de ballen door de bevroren grond 

alle kanten op bonkten en daarna al stuiterend met veel geluk in de hole van de 

wintergreen belande, maar geen paniek, we speelde eclectic dus we hadden nog 

een kans om ons te verbeteren en dat is gelukt ook, want bij de prijsuitreiking werden 

maar liefst 5 mooie lichtgevende Birdie’s uitgereikt en Peter Geukes maakte zelfs op 
hole 3 een Eagle, gefeliciteerd Peter ! 

Na het borrelen en de nodige verkleedpartijen gingen we aan tafel voor een 

overheerlijk kerstdiner met aansluitend DJ de Juiste Toon om de avond dansend en 

muzikaal af te sluiten.  

Dank aan Karin, Rietje, Wies en Joop het was een geslaagde dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe golfregels per 1 januari 2023 – robert verbraak 

De golfregels worden door de R&A (Royal & Ancient Golf Club) en USGA (United 

States Golf Association) vastgesteld. Elk kwartaal verduidelijken ze deze in 

publicaties. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van bijzondere situaties in 

wedstrijden. Elke 4 jaar brengen ze ook een nieuw regelboek uit met de wijzigingen 

in de golfregels. In 2019 zijn de regels gemoderniseerd en zijn ingrijpende 

wijzigingen doorgevoerd. De Handicap- en Regelcommissie heeft in dat jaar hierover 

een uitgebreide voorlichting verzorgd. De wijzigingen in de regels per 2023 zijn 

minder ingrijpend en de belangrijkste voor het spelen in onze baan hebben we voor 

je in kaart gebracht. 

Vervangen beschadigde club 
Je mag vanaf 2023 een beschadigde club vervangen, mits de club niet is beschadigd 
door misbruik en mits de speler bij de vervanging van de club geen onnodig opont-
houd veroorzaakt. Tot en met 2022 mocht dit alleen als je de beschadiging niet zelf 
had veroorzaakt.  
 
Spelen van een vervangende bal 
Vanaf 2023 wordt de straf voor het spelen van een vervangende bal, die niet volgens 
de regels in het spel is gebracht, teruggebracht van de algemene straf naar één 
strafslag. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan de situatie dat je de bal op de green 
(volgens de regels) opneemt en in plaats van de opgenomen bal per abuis een an-
dere bal terugplaatst. Herstel je deze fout niet en speel je de vervangende bal dan 
krijg je één strafslag. Voorheen was dit de algemene straf. 
 
Bal gespeeld vanaf de green raakt een persoon of invloed van buitenaf 
Als je de bal na je slag op de green een dier, persoon of los obstakel op de green 
raakte, verviel de slag en moest je tot nu toe de bal opnieuw spelen vanaf de oor-
spronkelijke plek. Vanaf 2023 telt de slag gewoon en moet je de bal verder spelen 
zoals deze ligt. 
 
Recht naar achteren ontwijken 
De belangrijkste wijziging voor ons is wellicht de nieuwe procedure voor het recht 
naar achteren ontwijken. Deze procedure pas je vaak toe als je een hindernis ont-
wijkt of een bal onspeelbaar verklaart. Tot nu toe mocht je een referentie punt kiezen 
op de rechte lijn naar achteren en dat punt bepaalde de dropzone van één club-
lengte. De bal moest in de dropzone gedropt worden en tot stilstand komen, maar 
niet dichter bij de hole. Vanaf 2023 moet je de bal droppen op de rechte lijn naar ach-
teren en het punt waar de bal na het droppen het eerst deze lijn raakt, bepaalt de 
dropzone van één clublengte. De bal mag worden gespeeld vanaf de plek waar deze 
tot rust is gekomen als dat binnen binnen één clublengte van de plaats is waar deze 
is gedropt ook al is dat dichter bij de hole.  
 

 



   droppen-lijn-naar achteren 

 

 

 

Wedstrijdkalender februari  2023 

 

02 Mixdag  

07 Mixdag 

 

Start wedstrijden 13.00 uur  

 

 

Doe gezellig mee en schrijf je in! 
 

 

 

 

 

Scrol nog even naar beneden voor de foto’s  



 

 

 

Jarige Job of is het Karin?   

  

Smullen, genieten en later ook nog dansen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


