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             Nieuwsbrief   

                 Februari 2023  
      

 

 
 

 

  
  

 Algemene Ledenvergadering 29 maart a.s.   

 Krokuswedstrijd 18 maart a.s.  

 Zo haal je de bal uit de hole … 

 Winterbanden wissel 

 Matchplay kampioenschap 2023 

 Puzzel mee! 

 Agenda maart 

 

Algemene Ledenvergadering 29 maart – door het bestuur 

 
Op 29 maart a.s. staat de algemene ledenvergadering gepland. Een vergadering 
waarin belangrijke punten aan de orde komen.  
Naast de financiële verantwoording over 2022, wordt er ook een bestuursverkiezing 
gehouden. En niet zo maar een deze keer, want er zijn 
maar liefst 3 bestuursleden die afscheid nemen. Hierdoor 
ontstaan vacatures in het bestuur. En dat naast de 
vacature die al was ontstaan in maart 2022 toen Jan 
Michielsen afscheid nam als bestuurslid.  
Er staan veel interessante onderwerpen op de agenda 
van de vereniging, dus het is belangrijk om een volledig 
en divers bestuur te hebben dat aan deze onderwerpen 
kan werken. 
Inmiddels hebben we 2 leden bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur, 
maar dat betekent dat er dus nog 2 vacatures zijn waarvoor we kandidaten zoeken. 
Heb je belangstelling in een bestuursfunctie, neem dan contact op met onze 
voorzitter Jules van der Horst, tel.nr. 06-83241510. 

Doe ook mee  …  en schrijf je nu in: 

Herendag > donderdag 2 maart      -  Maandwedstrijd > zaterdag 4 maart 

Damesdag > dinsdag 7 maart        - Mixdag > donderdag 16 maart 

Krokuswedstrijd > zaterdag 18 maart   -  “Ouweland Cup” > zaterdag 25 maart 
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Een ander interessant punt op de agenda voor deze ALV is het onderwerp “welcome 
to the club”. De NGF lanceert dit jaar een grote marketing campagne om de golfsport 
verder te promoten en zodoende meer mensen enthousiast te maken voor onze 
mooie sport. Onze club heeft zich aangesloten bij dit landelijke project en we zullen 
er tijdens de ALV meer over vertellen. Mocht je hierover alvast wat meer willen lezen, 
dan kun je informatie vinden op 
https://www.ngf.nl/caddie/baanmanagement/welcome-to-the-club. 
De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering worden jullie zo snel 
mogelijk toegestuurd. 
Wij hopen velen van jullie te zien op 29 maart! De vergadering begint om 19.30 uur 
en vindt plaats in de Hooikar. 

 
 

Krokuswedstrijd op zaterdag 18 maart 2023 – door de evenementencommissie 

       

De evenementencommissie nodigt iedereen hartelijk uit voor de Krokuswedstrijd op 

zaterdag 18 maart. 

Net als de koeien, schapen en lammetjes mogen ook wij weer de wei in! 

Er is plaats voor 60 deelnemers en we starten om 13 uur.  

 

Speciaal voor diegenen die niet eerder aan een wedstrijd hebben 

deelgenomen willen we vragen om eens in te schrijven. Ook leden met 

een ander abonnement kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. Het 

gaat om een ‘fun’ - wedstrijd.  

 

Over de spelvorm zijn we nog aan het nadenken.  

Dus schroom niet en doe gezellig mee. Je leert andere leden 

van de club op een leuke manier kennen waarbij 

saamhorigheid en gezelligheid voorop staan. 

 

Om 12.00 uur staat de koffie met lekkers klaar en we sluiten af met een ‘lente’ 
menuutje.  

 

Bal uit de hole halen – door de baancommissie 
 

Sinds 1 januari 2019 is het volgens de regels toegestaan om de vlag in de hole te 
laten staan bij het putten op de green. 

Maar deze nieuwe regel leidt geregeld tot schade rondom de hole. Er zijn namelijk 
heel wat golfers die de bal uit de hole wippen met de onderkant van de vlag (de 
ferrule) en dat leidt tot schade aan zowel de cup als de hole.  

Het is de bedoeling dat je de bal voorzichtig met je vingers uit de hole haalt. Voor alle 
duidelijkheid zie het volgende filmpje: 

https://youtu.be/jQyZoayMIv8 

 
 

https://www.ngf.nl/caddie/baanmanagement/welcome-to-the-club
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Tijd voor een bandenwissel? – door de baancommissie 

  

Ons klimaat verandert en de winters in Nederland worden steeds zachter en natter. Dit 
heeft niet alleen tot effect dat golfspelers langer door kunnen blijven spelen, maar ook 
dat de golfbaan door en door nat kan worden. Zeker in periodes 
van langdurige en hevige regenval, zoals we de afgelopen tijd 
hebben meegemaakt.  
Een natte baan is kwetsbaarder dan normaal. Dit leidt tot meer 
schade bij het gebruik van trolleys.  
Ook jij kunt als speler bijdragen aan het behoud van de kwaliteit 
van onze golfbaan. Respecteer de maatregelen die door de 
greenkeeper in samenspraak met de baancommissie wordt 
genomen: repareer meteen de pitchmarks, wie ze dan ook heeft 
gemaakt en plaats plaggen terug. Zeker in deze tijd waarbij de 
baan niet alleen zeer drassig is, maar waarbij door het intensieve 
gebruik ook meer speelschade ontstaat.  
 
Vanaf 1 maart a.s. mogen de winterbanden weer worden opgeborgen.  
Maar ...... de greenkeeper behoudt zich het recht voor door, als de 
weersomstandigheden dit noodzakelijk maken, deze datum verder op te schuiven.  
Houdt dus de website in de gaten.  
 
De golfbaan is er voor ons allen, laten we dus samen ervoor zorgen dat we er het  

hele jaar van kunnen blijven genieten. 

 

Matchplaykampioenschappen 2023 - door de wedstrijdcommissie 

Ook dit jaar organiseren we weer de machtplaykampioenschappen bij onze 

Golfclub. Vanaf nu staat de inschrijving open voor deze leuke wedstrijdvorm. 

 

Matchplay is een spelvorm waarbij je strijdt om de winst van elke, individuele 

hole. Het is dus eigenlijk een wedstrijdje per hole. Als je een hole wint krijg je 

een plus. Als je een hole gelijk speelt wordt de hole gedeeld en krijg je een 0. 

Als je de hole verliest krijg je een min. Je wint de wedstrijd als je meer holes 

up (in de plus) staat dan er nog gespeeld moeten worden. 

In de maanden april, mei en juni worden de 
voorronden gespeeld volgens het poulesysteem. 
Deze poule-wedstrijden worden door de spelers 
zelf ingepland, op een datum en tijd die beiden 
schikt. De poulewedstrijden moeten voor het 
eind van juni zijn gespeeld. 

Vanaf juli worden de wedstrijden volgens het 
watervalsysteem gespeeld. Winst betekent door 
naar de volgene ronde, verlies is einde 
kampioenschap.  

Op zaterdag 2 september worden zowel de halve finales als ook de finales 
gespeeld.  
Het Matchplaykampioenschap staat open voor alle leden van Golfclub 
Weilenseind. Een ideale gelegenheid om eens een wedstrijd te spelen tegen 
een ander en elkaar zo beter te leren kennen. 
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Op de site staat één wedstrijd voor de heren en één voor de dames. De 
deelnameprijs is dit jaar vastgesteld op €.15,00 en dat is incl. de lunch op de 
finaledag. Als je wilt deelnemen, moet je zowel inschrijven op de site als ook 
€15,00 overmaken op bankrekening: NL 54 RABO 0159 9187 15 t.n.v. golfclub 
Weilenseind onder vermelding van “matchplay 2023”.  
 
Alvast wat tips en weetjes voor het spelen van een matchplaywedstrijd: 

- Op de eerste tee moet je tossen om te bepalen wie de “eer” heeft en wie 
dus als eerste mag afslaan. 

- Degene die de hole wint, krijgt de “eer” op de volgende tee. Hij houdt de eer 
tot zijn tegenstander een hole wint. 

- Het is correct dat degene die achterstaat (down staat) na elke hole de score 

noemt. Dit om misverstanden te voorkomen. Ter voorkoming van problemen 

moeten de plussen en minnen op de kaart genoteerd worden. 

- Tijdens het spelen van de hole moet je aangeven dat je een strafslag hebt 

opgelopen, dit meld je voordat je tegenstander de volgende slag doet. 

- In Matchplay wordt de hole niet altijd uitgespeeld. Een speler die meer 

slagen nodig heeft (b.v. bij een verloren bal of na een bal in het water, e.d.) 

kan de hole geven als hij denkt dat hij de hole toch niet meer kan winnen. 

Het geven van de hole of een put kan het tempo van spelen verhogen. 

- Een korte put, die zeker gemaakt zal worden, kan door de tegenstander 

gegeven worden. Iemand ligt b.v. voor 4 slagen vlak bij de hole. De 

tegenstander kan de volgende slag dan geven en dus is er met 5 slagen 

uitgeholed. In het begin van de wedstrijd is het vaak 'verstandig' om puts te 

geven - het kan in je voordeel werken - je tegenstandster wordt wellicht ook 

galanter tegenover jou. Later in de strijd kun je vaak met succes iets 

'gemener' worden. Het is natuurlijk maar een spelletje, maar in een 

Matchplay-wedstrijd wordt vaak gewonnen met finesse. 

- De regels voor Matchplay verschillen van die van Strokeplay. Het is daarom 

verstandig om van tevoren het regelboekje en het reglement op de website 

er nog even op na te kijken. 

- Reken je in Matchplay niet te snel rijk, zo van: “hij maakt een foutslag dus 
die hole is voor mij”. In Matchplay hoeft er maar iets te gebeuren of je staat 
weer gelijk of zelfs achter. Een goede chip-in kan immers de druk weer bij 

jou leggen. Speel dus je eigen spel en blijf geconcentreerd. 

- Bedenk dat een wedstrijd nooit gewonnen is voordat de laatste put gevallen 

is. Als je meer holes Up staat als er nog te spelen zijn heb je gewonnen. 
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We wensen je alvast veel plezier met het spelen van je poule wedstrijden en 

schrijf je in! 

 
Voor vragen kun je contact opnemen met Jan Michielsen (MICH3) of Betty 
van Oudheusden (OUDH1).  
Je kunt hen ook bereiken via e-mail adres 
matchplaykampioenschap@gcweilenseind.nl.  
 

 

Puzzel mee! – door de redactie 

We willen jullie graag uitdagen om met ons mee te puzzelen. Hieronder vind je een 

woordzoeker. Streep de genoemde woorden door, dan houd je vervolgens een 

aantal letters over. Zet die letters in de vakjes onder de puzzel en je hebt de 

oplossing! Stuur deze vóór 28 februari naar communicatie@gcweilenseind.nl. Wij 

verloten een leuk prijsje onder de juiste inzendingen. 

 

 

 

 

 

 

mailto:matchplaykampioenschap@gcweilenseind.nl
mailto:communicatie@gcweilenseind.nl
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Wedstrijdkalender  maart  2023 
 

02 Herendag  

04 Maandwedstrijd 

07 Damesdag 

16 Mixdag 

18 Krokuswedstrijd 

25 Wedstrijd “ Ouweland Cup “ 
 

Start wedstrijden 13.00 uur  

 

 

18 maart Krokuswedstrijd  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 29 maart  Algemene Ledenvergadering                  

aanvang 19.30 uur 

 

 

 


