
 

            Nieuwsbrief   

                       maart 2023  

      

 

 
 

 

In deze uitgave 
 
➢ Algemene Ledenvergadering 
➢ Opening golfseizoen 2023 
➢ 2 – onder - par 
➢ And the winner is….!!! 
➢ Wat mag wel en wat mag niet in de baan? 

➢ Agenda wedstrijden 

 

Algemene Ledenvergadering – van het bestuur 

Graag willen we jullie nogmaals attent maken op de komende Algemene 
Ledenvergadering op woensdag 29 maart a.s. om 19.30 uur bij de Hooikar. De 
agenda en bijbehorende stukken worden in de komende dagen verstuurd. 
Een belangrijk punt op de agenda is de 
bestuursverkiezing. Er zijn zeker zorgen over de 
bezetting van de bestuursfuncties, nu er naast de al 
sinds vorig jaar bestaande vacature nog eens 3 
bestuursleden aftreden. We doen hierbij dus opnieuw 
een oproep aan alle leden om nog eens goed na te 
denken of je een bijdrage zou kunnen en willen leveren 
voor de vereniging door zitting te nemen in het bestuur. 
Indien je hierin geïnteresseerd bent, kun je contact opnemen met onze voorzitter 
Jules van der Horst, op 06-83241510 of e-mail j.vanderhorst.1@kpnmail.nl.  
 

 

Doe ook mee  …  en schrijf je nu in: 

Herendag > donderdag 6 april                 Damesdag > dinsdag 11 april   

Koningsdag wedstrijd  > donderdag 27 april    

Wedstrijd “Ouweland Cup” > zaterdag 29 april 

mailto:j.vanderhorst.1@kpnmail.nl


Twee – onder – par !!!! – van de redactie 

 

Hoe groot is de kans op een hole in one? 
Om maar meteen even met de deur in huis te vallen, en niet geheel onverwacht, de 

kans op een hole in one is natuurlijk niet zo heel erg groot. Maar dat had je zelf 

waarschijnlijk ook al kunnen bedenken. Voor een amateurgolfer zoals wij om een 

hole in one te slaan is ongeveer 1 op 13.000. Voor professionele golfers is die kans 

ongeveer 1 op 4.000.  

Meteen de lastigste vraag; hoe sla je een hole in one? Het enige dat je volgens ons 

kunt doen is op de vlag mikken en de juiste club in de hand nemen en dan is het 

hopen.  

 

En dat is wat jij gedaan hebt, Karin van Iersel. Want die 

hole-in-one is door jou geslagen. En voor wie er geen 

getuige van was: het gebeurde op hole 11 tijdens de 

maandwedstrijd van 4 maart. 

 

Hole in one etiquette 
Stel het komt zover; je slaat de hole in one tijdens een 

wedstrijd. Wat moet je dan doen? Nadat je heel erg hard 

hebt lopen juichen met je flightgenoten wordt het 

waarschijnlijk iets minder leuk als er veel deelnemers zijn 

aan het golftoernooi. Wanneer je een hole in one slaat ben 

je namelijk ‘’verplicht’’ om het hele clubhuis te voorzien 
van champagne. En dan maar hopen dat er niemand in 

het clubhuis staat.  

 

Maar……2-onder-par kun je ook slaan op een 4- of 5-hole. Ook een prestatie van 

jewelste. Dit is gedaan door onze voorzitter Jules van der Horst. Hij sloeg een eagle 

op de 9e hole op de laatste herendag. 

Proficiat beide leden! 

Opening golfseizoen 2023 – van de baancommissie 

Zoals de traditie wil, wordt met de Ouweland Cup Wedstrijd op zaterdag 25 maart 
2023 het nieuwe golfseizoen geopend. Dan worden de wintertees gesloten en gaan 
we weer spelen vanaf grastees. Voor alle duidelijkheid zijn hiervoor weer regels die 
nageleefd dienen te worden. Zo mag men op de tee een uitgeslagen plag bij het 
afslaan niet terugplaatsen.  

 
Ook wordt de baan weer een stukje 
langer, denk hierbij bijv aan holes 9 en 4.  
We hopen dat we in het nieuwe seizoen 
weer volop kunnen genieten van onze 
mooie golfbaan en hopen tevens dat de 
gebruikers de baan ook mooi houden. 
 

Wat betreft de nieuwe grastee van hole 6, kunnen we melden dat het in gebruik 
nemen van deze tee erg afhankelijk is van de weersomstandigheden. Graszoden 
moeten goed gehecht zijn aan de ondergrond (wat nu nog niet het geval is) en 



daarna moet de maaihoogte nog worden terug gebracht naar de juiste hoogte.  
De opening van de grastee is dus afhankelijk van de weersomstandigheden van de 
komende weken. De verwachting is echter dat de grastee nog niet in gebruik kan 
worden genomen op 25 maart. We proberen er echter naar te streven dat de nieuwe 
mat (winterafslag) vanaf dan wel gebruikt kan worden vanaf 25 maart. 
Wij wensen iedereen een mooi golfseizoen toe! 

 
And the winner is …. !!!  van de communicatie commissie 

 

Vorige maand was de eerste keer dat je met het oplossen van een 
puzzel een leuke prijs kon winnen. Meerdere leden namen de moeite 
en losten de puzzel succesvol op. De oplossing is: 

 "GOLFCLUB WEILENSEIND IS ALTIJD GEZELLIG"  

Helaas had niet iedereen de juiste oplossing ingestuurd, zo horen 
bijvoorbeeld ook de aanhalingstekens bij het juiste antwoord. 

Uiteindelijk kwam de prijswinnaar uit de hoge hoed en wel:       Jan 

van Zon 

Van harte proficiat Jan, de prijs ligt voor je klaar bij het wedstrijdsecretariaat 
in de Hooikar. 

Wat mag wel en wat mag niet in de baan? – van de Handicap-en Regelcommissie 

 

In deze en de volgende nieuwsbrief bespreken we 7 regels die nogal eens worden 
overtreden. Vaak denken we dat de overtreding van de regel niet zo erg is, zeker niet 
als dit zich voordoet met je vaste flightgenoten. Dit is een misvatting: het komt het 
plezier van het spel ten goede als we de spelregels hanteren die voor ons leuke 
golfspel zijn opgesteld. In deze nieuwsbrief bespreken we 3 van de 7 overtredingen. 

1. Advies vragen of geven. Iedereen kent wel de vragen: ‘Met welke club sloeg 
jij?’ en ‘Kan jij zien wat ik fout doe?’ Of de goedbedoelde opmerkingen: ‘Je 
moet niet zo opkijken!’ en ‘Je moet je clubblad meer openzetten als je uit de 
bunker slaat!’ Advies vragen of geven: in beide gevallen probeer je het aantal 
slagen te beperken en daar staat een straf op van twee slagen. Bij strokeplay 
krijgt diegene aan wie advies wordt gevraagd natuurlijk ook twee strafslagen 
op het moment dat hij de vraag beantwoordt en daardoor advies geeft. De 
speler die bij matchplay het eerst de fout maakt, verliest de hole.  
Inlichtingen geven of vragen over afstand of de golfregels is wel toegestaan. 
Meer info: zie regel 10.  

2. Ontwijken van belemmering door een abnormale baanomstandigheid. 
Als een speler belemmering door een abnormale baanomstandigheid (zoals 

grond in bewerking, gaten gegraven door dieren, vaste 
obstakels of tijdelijk water) wil ontwijken, moet hij eerst 
het ‘dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering’ 
bepalen. Vervolgens moet hij de bal droppen binnen één 
clublengte van dat punt, maar natuurlijk niet dichter bij de 
hole. Volgt de speler niet de juiste procedure, dan loopt hij 



1 strafslag op en als hij speelt van een verkeerde plaats krijgt hij 2 strafslagen. 
Meer info: zie regel 16.  
 

3. Verbeteren van de ligging van de bal of de ruimte van de voorgenomen swing. 
De voet op een tak plaatsen of de struik achter een been wegduwen waardoor 
een moeilijk of niet speelbare bal plotseling wel speelbaar is ….… of het 
platdrukken van het gras achter de bal waardoor deze tijdens de slag ineens 
wel zichtbaar is: het kost je twee strafslagen. Meer info: zie regel 8.  
 

 

Wedstrijdkalender  april  2023 

06 Herendag  

11 Damesdag 

27 Koningsdagwedstrijd 

29 Wedstrijd “ Ouweland Cup “ 

Start wedstrijden 13.00 uur  

Op vrijdag 7 en 21 april is er de NGF-Competitie 

Team 3 en 2, gaan dan onze golfclub op de kaart zetten als het 

even kan! 

Donderdag 27 april  

Koningsdagwedstrijd

 


