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Voorwoord

M

et genoegen en ook enige trots richt ik mij in deze eerste uitgave van ons magazine tot u.
De Limburgse golfverenigingen zijn indertijd een - informele - overlegstructuur begonnen in de vorm
van het zgn. Meinwegoverleg (MWO). Hieraan namen deel de voorzitters van de verenigingen en
hoofdonderwerp was het organiseren van de Limburg Golf Trophy.
Gaandeweg ontstond de wens om het MWO mede als platform te gebruiken voor onderling overleg en de
uitwisseling van informatie over onderwerpen die de besturen van de verenigingen als belangrijk ervaren,
en waarbij een breder referentiekader zinvol kan zijn. Zo werden, mede met ondersteuning vanuit de NGF,
thema’s besproken als ledenwerving en ledenbehoud, diverse vormen van lidmaatschappen, jeugdgolf, en
dergelijke.
Het aldus ontstane nieuwe elan in de provinciale samenwerking heeft in 2018 geleid tot de oprichting van de
Stichting Samenwerkende Limburgse Golfverenigingen (SSLG). Daaraan lag mede ten grondslag de noodzaak
om de organisatie van wedstrijdactiviteiten, waarin bepaalde geldstromen omgaan, onder te brengen in een
afzonderlijke juridische entiteit. Het overgrote deel van de verenigingen heeft geparticipeerd in het overleg
over totstandkoming van de statuten en is aangesloten bij de SSLG.
De Limburgse Golf Kampioenschappen (LGK, voorheen Limburg Golf Trophy, LGT) worden elk jaar op een
andere gastbaan gespeeld volgens een roulatiesysteem. Het schema wordt door de SSLG vastgesteld en gedistribueerd. De organisatie is in handen van een team dat bestaat uit vaste medewerkers namens de SSLG en
vertegenwoordigers van het Bestuur en de Wedstrijdcommissie van de gastvereniging.
Er bestaat in dit verband behoefte aan uitbreiding en bij deze doe ik graag een oproep om een bijdrage te
leveren aan de organisatie van de LGK.
Toen het begon en nu
Tussen toen het begon als Limburg Golf Trophy en nu onder de naam Limburgse Golf Kampioenschappen ligt een rijk verleden. Het eerste jaar dat
de kampioenschappen werden gehouden was in 1992. Sindsdien zijn deze
kampioenschappen nagenoeg elk jaar gehouden.
Een van de initiators van de Limburg Golf Trophy, Wiel Kousen, vertelt in
deze uitgave van het magazine over de oorsprong van dit unieke evenement en Paul Dijk van Jumbo Golf in Kerkrade laat zijn licht schijnen over
de diverse aspecten van de golfsport anno nu. Wesley Theunissen, kampioen van 2018, doet verslag van de wedstrijd op Crossmoor afgelopen jaar.
In deze uitgave staat ook het wedstrijdreglement voor deelname aan de
kampioenschappen 2019 en een overzicht van alle organiserende
Met vriendelijke groet,
en deelnemende clubs. Plus nog een artikel over golf in de kunst.
Ik wens u veel leesplezier en graag tot ziens op 6 oktober op de
Jacques Paulissen
baan van GC&C Hoenshuis.
◼
Voorzitter Stichting Samenwerkende
Limburgse Golfverenigingen
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Historie
De Limburg Golf Trophy
Op bestuurlijk niveau lagen er al verbindingen
die leidden tot een gevoel van Limburgse saamhorigheid. Het middel om dat gevoel tot uiting te
laten komen lag hoe kan het anders in het golfspel
zelf.
Als vicevoorzitter van Golfclub Brunssummerheide was ik ondermeer belast met het organiseren
van evenementen en werkte veel samen met de
voorzitter van de wedstrijdcommissie Fred Steinbusch. Samen zochten wij naar een (golf) middel
om de 6 golfclubs eens per jaar en wel op één dag
een onderlinge mini competitie te laten spelen en
dat iedere club bij toerbeurt als gastheer zou moeten functioneren.

Het kunstwerk van Wim Steins de Limburg Golf Trophy.

H

et is inmiddels weer 27 jaar geleden dat
de toen bestaande Limburgse golfclubs
streden in een eendagscompetitie om
de Limburg Golftrophy. In 1992 stond het golfspel
in Limburg nog in haar kinderschoenen en waren
er wel geteld 6 golfbanen verdeeld over onze langgerekte provincie. Het was toen niet makkelijk om
met elkaar in verbinding te staan terwijl tegelijkertijd wel een behoefte bestond om kennis en kunde
van het golfspel met elkaar te delen.
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Met dat idee gingen wij op pad en bezochten
de 6 golfclubs in een paar weken tijd. Alle waren
gecharmeerd van het idee maar er moest ook geld
op tafel want tenslotte moest er een wisseltrophy
komen om de ontmoeting luister bij te zetten bij
de prijsuitreiking. Maar ook die hobbel werd genomen en zo togen we met 6 keer 1.500 gulden naar
de bekende kunstenaar Wim Steins uit Kerkrade die bekend stond en staat voor zijn prachtige
robuuste bronzen beelden. Inmiddels staan er heel
wat naamplaatjes van winnaars op de sokkel van
het beeld hetgeen uiting geeft aan de aantrekkelijkheid door de jaren heen van deze vorm van het
golfspel.
Het is nog altijd een uniek gebeuren dat inmiddels
12 Limburgse golfclubs op één dag een mini competitie spelen en dat de trotse winnaar de Limburg
Golftrophy voor een jaar in hun club mogen laten
pronken. Het besluit van de gezamenlijke Limburgse golfclubs om de trophy centraal te stellen ten
behoeve van de Limburgse Golf Kampioenschappen duit op de continuïteit van dit golf fenomeen.
◼
◼
Wiel Kousen
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Historie
De namen van de golfclubs op het kunstwerk:

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
(2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

5

Golfclub Brunssummerheide
Golfclub Brunssummerheide
G. & C.C. Hoenshuis
G. & C.C. Geysteren
G. C . Brunssummerheide
G. C . Brunssummerheide
G. C . Brunssummerheide
G. C . Brunssummerheide
G. C . Brunssummerheide
G & CC Hoenshuis
geen kampioenschappen)
G &CC Herkenbosch
De Zuid Limburgse G & CC
De Peelse Golf
G. C . Brunssummerheide
G. & C.C. Hoenshuis
GCC Herkenbosch

2009
2010
2011
(2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

GCC Hoenshuis
GCC Herkenbosch
Golfhorst
geen kampioenschappen)
G & CC Crossmoor
GCC Hoenshuis
GC Brunssummerheide
GC Brunssummerheide
GC Land van Thorn
G & CC Hoenshuis
?
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Historie
Een visie: 10 jaren vooruit

T

ijdens
de
jaarlijks terugkerende
vergadering van alle
Limburgse golfclubs
- het zogenoemde
Meinwegoverleg
stond op de agenda
van 2006 het agendapunt om de Limburg
Golf Trophy nieuw
leven in te blazen.
Tijdens deze vergadering werd er een commissie benoemd die
dat zou gaan doen.
Namens
Crossmoor vormde Andrea
Peerlings samen met
Aan de tafel van rechts naar links: de Thorn-Commissieleden
Wim de Vries, Joop Kwaak Bill ‘de Rekenaar’ Kuiper.
Bill Kuiper, de ‘Rekenaar’ die alles op
een rijtje ging zetten, van Margraten,
Joop Kwaak van Geijsteren en Wim de
Vries van Hoenshuis de Thorn CommisLimburgse Golf Kampioenschappen de komende
sie, zo genoemd omdat de vergaderingen van die
10 jaar zouden moeten worden gehouden.
commssie in een café in Thorn plaatsvonden.
De Commissie stond voor een professionelere,
commerciëlere aanpak met reclame, promoties en
diverse soorten acties. Er werden o.a. brochures
gedrukt en Andrea crosste daarmee door heel Limburg om ze bij alle golfclubs af te geven. Er werd
naarstig naar sponsoren gezocht en het viertal wist
voor de kampioenschappen in 2007 op Crossmoor
de plaatselijke Volvo-dealer Rutten als hoofsponsor
aan te trekken.
Bij het Thorn-Commissie-overleg dacht men op
lange termijn en werd o.a. ook besproken waar de
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Dit resulteerde in een agenda voor de komende
jaren van alle organiserende golfclubs:
Golfclub Crossmoor
Golf & Country Club Hoenshuis
Golfbaan de Golfhorst
Golfclub Het Rijk van Margraten
Golfbaan Bleijenbeek
Golf & Country Cub De Herkenbosche
De Zuidlimburgse Golf & Coutry Club
De Peelse Golf
Golf & Country Club Geijsteren
Golfclub Brunssummerheide

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Historie

Golfclub de Maastrichtsche
Golfclub Crossmoor
Golf & Country Club Hoenshuis

2017
2018
2019

Alleen al het feit dat de clubs zich eerst commiteerden aan het organiseren van dit golfevenement tot
en met 2017 en daarna nog eens voor tien jaar tot
en met 2028 zegt genoeg over het engagement en
de toewijding die de clubs opbrengen om de golfsport met het kampioenschap in Limburg tot een
unieke gebeurtenis te maken - al is het ook maar
een keer per jaar.
Toen, in 2007, werd in het kader van de nieuwe
opzet ook besloten om zowel het kampioenschap
Strokeplay als Stableford te organiseren. De wedstrijd wordt gespeeld in twee handicap categoriën.
De categorie 0.0-12.0 speelt een strokeplaywedstrijd (zonder handicapverrekening) en de categorie 12.1-36.0 speelt een stablefordwedstrijd met
3/4 handicap verrekening. Er zijn aparte prijzen per
handicap categorie te winnen en voor dames en
heren is er een apart klasssement.
Voor beide kampioenschappen verschijnen ca.
35 golfers aan de start. Dit jaar organiseert de
Golf & Country Club Hoenshuis in Voerendaal de
Limburgse Golf Kampioenschappen en hoewel
resultaten in het verleden geen garantie voor de
toekomst zijn, kan gerust gesteld worden dat deze
golfwedstrijden weer een unieke jaarlijkse Limburgse gebeurtenis zullen worden.

Limburg met de 10 golfclubs die de
Limburgse Golf Kampioenschappen
organiseren. Zie voor het uitgebreide overzicht de pagina’s 11 en 12.
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2018
Hoenshuis domineerde op
Limburgs Golf Kampioenschap 2018

G

olfbaan Crossmoor was zondag 7 oktober
2018 het decor van het jaarlijks terugkerende Limburgs Golf Kampioenschap. Op
de golfbaan in Weert verzamelden alle topspelers
uit Limburg zich om te strijden voor de titel ‘Limburgs Golf Kampioen 2018’.
Alle golfclubs in Limburg hadden de gelegenheid
om een team met de zes beste spelers van de club
samen te stellen. In totaal deden er twaalf golfclubs
uit Limburg mee. Het team dat Hoenshuis vertegenwoordigde bestond uit: Jasmijn Villhaber (hcp
8.4), Helmi van Asseldonk (hcp 7.1), Gabi Dietrich
(hcp 3.5), Wouter Villhaber (hcp 3.6), Stephen Theunissen (hcp 3.4) en Wesley Theunissen (hcp 0.1). Op het programma stonden 18
holes bruto Strokeplay vanaf respectievelijk de
dames (5.323m) en heren (6.198m) backtee.
Ook werd er gestreden om het kampioenschap Stableford individueel waar 21 dames
en 16 heren aan deelnamen. Aan het eind van
de rit zou de winnaar bij de dames en heren
zich Limburgs Kampioen mogen noemen. Op
een prachtig geprepareerd Crossmoor bleek
menigeen het lastig te hebben. Zo was ook
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aan de scores van het
merendeel van het
deelnemersveld te zien.
Bij de dames stonden
er negen single handicappers op de deelnemerslijst, waarbij Gabi haar titel wist te
prolongeren met een ronde van 82 slagen
(+10). Helmi werd tweede met een ronde
van 85 slagen (+13). Het podium kleurde
uiteindelijk niet geheel in de kleuren van
Hoenshuis, al scheelde het weinig. Zo werd
de jongste speelster van het team (Jasmijn)
vierde met een ronde van 87 slagen (+15).
Bij de heren was de concurrentie veel groter. In
totaal deden er 24 heren met een single handicap mee. In de laatste flight waren de drie laagste
handicappers bij elkaar gezet: Kenzo Vlassaks (hcp
+1.3 van Crossmoor), Wesley Theunissen (hcp 0.1
van Hoenshuis) en Noa Janssen (hcp 2.3 van De
Peelse Golf). Het bleek een waar spektakelstuk te
worden in deze laatste flight. Waar Noa op hole 3
(par-5) een Eagle maakte, wist Kenzo dit op hole 4
(par-4) dunnetjes over te doen met opnieuw een
Eagle.

Perfecte golfomstandigheden op Crossmoor.
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2018
De kampioenen:

Wesley Theunissen
1e prijs Strokeplay

Gabi Dietrich
1e prijs Strokeplay

Gedurende de ronde bleken beide heren echter
niet opgewassen tegen de veelvoud aan Birdies
van Wesley. In totaal noteerde hij vijf Birdies en
stond hij na 14 holes op -4. Ondanks een matig
slot wist hij een ronde van 71 slagen (-1) binnen
te brengen. Een score waarop iedereen zich stukbeet, gezien de voorsprong van zes slagen die hij
aan het einde van de rit op de nummer 2 had.
Naast de eerste plek voor Wesley, werd Wouter
verdienstelijk vierde met 80 slagen (+8) en Stephen zevende met 84 slagen (+12). Voor Wesley
betekende dit de tweede keer dat hij zich Limburgs Kampioen mocht noemen, na een eerdere
titel in 2009 op De Golfhorst met een ronde van
67 (-3).
Uitslag heren Strokeplay individueel
1. Wesley Theunissen (hcp 0.1) - 71 slagen (-1)
2. Kenzo Vlassaks (hcp +1.3) - 77 slagen (+5)
3. Noa Janssen (hcp 2.3) - 78 slagen (+6)
Uitslag dames Strokeplay individueel
1. Gabi Dietrich (hcp 3.5) - 82 slagen (+10)
2. Helmi van Asseldonk (hcp 7.1) - 85 slagen
(+13)
3. Marja Kom (hcp 6.7) - 85 slagen (+13)
Uitslag heren Stableford individueel
1. Karel Dirkse (hcp 10.9) - 33 pt.
2. Ken Ren Ma ((hcp 12.6) - 33 pt.
3. Wilbert Suijkerbuijk (hcp 14.4) - 32 pt.
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Yvonne Bocken
1e prijs Stableford

Karel Dirkse
1e prijs Stableford

Het winnende team v.l.n.r.: Jasmijn Villhaber, Wouter
Villhaber, Wesley Theunissen, Helmi van Asseldonk,
Stephen Theunissen en Gabi Dietrich.

Uitslag dames Stableford individueel
1. Yvonne Bocken (hcp 14.9) - 35 pt.
2. Sasja Spee (hcp 14.0) - 34 pt.
3. Myryam Kerboua (hcp 13.4) - 33 pt
Teamuitslag
1. Hoenshuis 169 punten
2. Crossmoor 154 punten
3. Bleijenbeek 149 punten

◼
Wesley Theunissen◼
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Interview met Paul Dijk, Jumbo Golf Kerkrade

V

anaf 2007 is Jumbo Golf als sponsor betrokken geweest bij de Limburgse Golf
Kampioenschappen, dat toen nog onder
de naam Limburg Golf Trophy jaarlijks op de eerste
zondag in oktober werd georganiseerd. Als trouwe
sponsor willen we graag in onze eerste nieuwsbrief de store manager Kerkrade,
de heer Paul Dijk aan het woord
laten. Ik zocht hem op in de zaak
naast het Roda JC stadion.

kwam hij tijdens een vakantie in aanraking met de
golfsport en was, zoals zo velen, direct verkocht.
Zo erg zelfs dat hij in 2004 een zelfstandige golfshop wilde openen in Zuid-Limburg. Karel van
Eerd (een enthousiast golfspeler), die eind jaren
‘90 als importeur van golfmaterialen was gestart
onder de naam Pro Golf Shop,
wilde de Jumbo formule met
de 7 Zekerheden implementeren in de golfwereld. Karel,
wiens bedrijf in 10 jaar tijd uitgegroeid was tot de grootste
golfimporteur van Nederland,
en Paul ontmoetten elkaar en
Jumbo Golf was geboren. Het
bedrijf groeide uit naar 8 winkels en een golfshop met een
breed assortiment, grote mate
van service gerichtheid en een
uitermate concurrerende prijsstelling.

Historie
Maar eerst enige achtergronden van het ontstaan van Jumbo
Golf. Het Jumbo concern ontstond in 1921 als familiebedrijf in
Veghel. Karel van Eerd begon in
1956 op 18-jarige leeftijd in het
bedrijf te werken en is nog altijd
nauw bij het bedrijf betrokken.
Ook zijn drie kinderen - Frits,
Colette en Monique - bekleden
verschillende functies in de orgaAls je door de winkel in
nisatie. De familie ontwikkelde
Kerkrade loopt zijn de unieke
een retail-formule die gebaseerd
kenmerken van het bedrijf diis op het voorkomen van de
rect zichtbaar. Het assortiment
grootste ergernissen van consuis uitermate breed en de prijmenten. Daarin combineren zij
zen zijn aantrekkelijk. Bijna alle
de laagste prijzen, het grootste
golfmerken vind je terug in de
Paul Dijk voor de winkel van
assortiment en de beste service
winkel, keurig geordend op
Jumbo Golf in Kerkrade.
en hanteren zij de 7 Zekerheden
naam. De golfclubs in verschildie het bedrijf kenmerken. De 7
lende uitvoeringen zijn eenzekerheden zijn: de laagste prijs, service staat cen- voudig terug te vinden; handig voor de klant die
traal, voor ál uw boodschappen, vers is ook écht vooraf al weet waarnaar hij of zij op zoek is. Maar
vers, vlot winkelen, niet tevreden - geld terug en de ook de klanten die niet tot deze categorie behoren
klantwensen staan centraal. En het moet gezegd: vinden hun weg. De medewerkers van Jumbo Golf
Wie herkent dat niet in de Supermarkten en Golf- helpen bij het maken van de juiste keuze. Zij zijn
shops van Jumbo!
zeer deskundig op het gebied van clubfitting. Het
afstemmen van materiaal op de wensen en mogeJumbo Golf
lijkheden van de klant gebeurt op een van de drie
Terug naar Paul Dijk. Zo’n dertig jaar geleden Trackmans die in Heerlen beschikbaar zijn.
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2019

De kwaliteit van de service wordt door Paul Dijk
goed bewaakt. Ook tijdens ons interview houdt
Paul de zaken goed in de gaten opdat de klanten
nooit lang hoeven te wachten om geholpen te worden. Vragen die niet terstond kunnen worden beantwoord of technische problemen waarvoor in de
winkel niet direct een oplossing voor beschikbaar
is worden doorgeleid naar het hoofdkantoor. Uit
eigen ervaring weet ik dat er dan binnen enkele
dagen een deskundig antwoord aan de klant wordt
doorgegeven.
Een van de drie Trackmans van de winkel in Kerkrade.
Op de vraag aan Paul wat de motivatie is om
de Limburgse Golf Kampioenschappen te sponsoren was hij heel duidelijk: Naast dat Jumbo Golf
de grootste golfwinkel is in Limburg willen zij zich
focussen op zaken die ertoe doen, geen versnippering, maar focus op belangrijke evenementen. De
Limburgse Golf Kampioenschappen is een goed
voorbeeld van zo’n evenement. Paul heeft naast
sponsoring ook anderszins bijgedragen aan de ontwikkeling van het toernooi: Het was zijn suggestie
aan ons om de naamsverandering van Golf Trophy
naar Golf Kampioenschappen door te voeren, een
teken van echte betrokkenheid. Ook is hij lovend
over de verdergaande en verbeterde organisatie
rond het jaarlijkse toernooi, hetgeen betrokkenheid voor Jumbo Golf als hoofdsponsor waardevoller maakt.
Ontwikkelingen
Paul heeft in de afgelopen 15 jaar een aantal
ontwikkelingen in de golfwereld zien gebeuren.
Van spel is golf meer een sport geworden, hetgeen
merkbaar is aan sterk verbeterde materialen en
een serieuzere beleving. Het aantal banen is toegenomen, terwijl golfers zich minder aan een vaste
club willen binden. Dat geldt zeker voor jongere
spelers, die het vaak druk hebben met de opbouw
van hun carrière en het stichten van een gezin.
Kortom de concurrentie wordt groter en het wordt
lastiger golfbanen rendabel te houden. De hospitality gedachte zal nog meer dan voorheen doorslaggevend zijn voor de keuze van de baan waarvan

11

golfers lid worden of op greenfee basis willen gaan
spelen. Waar voor je geld, service en kwaliteit zijn
volgens Paul de sleutelwoorden voor een gezonde
toekomst van een golfbaan.
Verbeteringen
We vroegen Paul ook naar suggesties voor verbetering van de Limburgse Golf Kampioenschappen.
Zonder na te denken gaf hij aan dat het toernooi
nog meer zou moeten gaan leven bij de verenigingen. Het komt geregeld voor dat zijn klanten nog
nooit van het toernooi hebben gehoord, ondanks
dat zij lid zijn van een deelnemende vereniging.
Het idee van een magazine juicht Paul toe, maar
geeft ook aan dat het verspreiden van flyers en het
gebruik van social media kan bijdragen aan een
grotere naamsbekendheid.
Hole-in-One
Tenslotte had Paul nog een verrassing in petto: Jumbo Golf stelt dit jaar een hole-in-one prijs
beschikbaar, naast de sponsoring van prijzen zoals dat nu al vele jaren gebeurt. Voorlopig houden
we de aard van de prijs nog even geheim; in een
van de volgende magazines zullen we nader hierop
terugkomen. Wij waarderen de betrokkenheid bij
de Limburgse Golf Kampioenschappen van Jumbo
Golf in hoge mate!
◼
Hans de Roos
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2019
De Limburgse Golf Kampioenschappen worden elk jaar op een andere gastbaan gespeeld volgens een roulatiesysteem. In 2018 was Crosmoor de organiserende club, in
2019 is dat de Golf & Country Club Hoenshuis. Naast organiserende clubs zijn er ook
deelnemende en aangesloten golfclubs waarvan de leden zich kunnen kwalificeren voor
de kampioenschappen.

Organiserende golfclubs

Golf & Country Club Hoenshuis
Hoensweg 17
6367 GN Voerendaal
Tel: 045 - 575 3300

Golfbaan Bleijenbeek
Bleijenbeek 14
5851 EE Afferden
Tel: 0485 - 530 084
Golfclub Brunssummerheide
Rimburgerweg 50
6445 PA Brunssum
Tel.: 045 - 525 7089
Golfclub Crossmoor
Laurabosweg 8
6006 VR Weert
Tel.: 0495 - 518 438
Golfbaan de Golfhorst
Raamweg 8
5966 RM America
Tel.: 077 - 464 9070
Golf & Country Club de Herkenbosche
Stationsweg 100
6075 CD Herkenbosch
Tel.: 0475 - 529 529
Golfclub de Maastrichtsche
Dousbergweg 100
6216 GC Maastricht
Tel.: 043 - 328 1740
DE

MAASTRICHTSCHE
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2019
Vervolg organiserende golfclubs
De Peelse Golf
Maasduinenweg 1
5977 NP Evertsoord
Tel .: 077 - 467 8030

Golf & Country Club Geijsteren
Het Spekt 2
5862 AZ Geijsteren
Telefoon: 0478 -532 592

De Zuid Limburgse Golf & Country Club
Aubelsweg 1
6281 PC Gulpen-Wittem
Tel.: 043 - 455 13 97

Deelnemende golfclubs
Golfbaan Echt-Susteren
Hommelweg 3
6114 RR Susteren
Tel.: 046 - 449 4992
Golfclub Land van Thorn
Kallestraat 37 A
6013 RM Hunsel
Tel.: 0475 - 56 33 50

Overige aangesloten golfclubs
Landgoed Eyckenduyn
Kesselseweg 9
5988 CC Helden
Tel: 077 - 851 28 65

Golfclub de Berckt
Berckt 1
5991 PD, Baarlo
Tel. nr.: 06 -10442516

Golfvereniging Kapelkeshof
Roomweg 85
5985 NS Grashoek
Tel.: 077 - 308 2677

Golfclub Meerssen
Heiveld 4
6241 EK Bunde
Tel.: 043 – 365 2756
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Reglement van deelname
Reglement van deelname Limburgse Golf
Kampioenschappen 2019

ALGEMEEN:
De per 1 juli, voorafgaande aan het LGK, op de
website gepubliceerde reglementen “Reglement
van Deelname“ en “Wedstrijdreglement“ zijn bindend. Men wordt verzocht de website te raadplegen vóór opgave en zich niet te baseren op kopieën van (mogelijk) eerdere edities.
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

Locatie & Datum
De Limburgse Golf Kampioenschappen
worden jaarlijks gespeeld op de 1ste zondag van oktober op een 18 holes baan van
een van de bij de Stichting Samenwerkende Limburgse Golfverenigingen (SSLG) aangesloten golfverenigingen. In bijzondere situaties kan de organisatie van deze datum
afwijken.
De locatie van de Limburgse Golf Kampioenschappen rouleert volgens een vastgesteld schema.
Deelnamecriteria
Deelname is mogelijk voor alle verenigin-
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gen die aangesloten zijn bij de SSLG en die
zich garant hebben gesteld voor € 540,=,
het bedrag dat de kosten van de organisatie dekt.
2.2. Afvaardiging:
2.2.1. Elke vereniging vaardigt één team af, bestaande uit 6 spelers, waarvan minimaal 2
dames en 2 heren.
2.2.2. Het is mogelijk om met minder dan 6 spelers in te schrijven. Bij minder dan 5 deelnemers ziet de desbetreffende vereniging
af van aspiraties voor de teamprijs; deelnemers strijden dus alleen voor de persoonlijke titels. Het kleinere team bestaat
uit minimaal 1 dame en 1 heer. Voor het
overige zijn alle andere criteria van kracht.
2.2.3. Voor de wedstrijd wordt een maximale
EGA handicap gehanteerd van 24,0. Spelers met een hogere EGA handicap kunnen
deelnemen; echter zij spelen van handicap
24,0.
2.2.4. Deelnemers dienen homecourselid te zijn
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van de afvaardigende vereniging.
2.2.5. De winnaar en winnares van de Strokeplay
wedstrijd van het voorafgaande jaar worden door de organisatie op persoonlijke titel uitgenodigd hun titel te verdedigen. In
principe strijden zij buiten hun team mee,
waarbij in dat geval hun resultaten niet
meetellen voor de teamscore.
U kunt desgewenst deze deelnemers ook
in uw team opnemen. In dat geval blijft de
afvaardiging van uw vereniging beperkt
tot (maximaal) 6 spelers.
In beide gevallen geldt dat voor de titelverdedigers geen kosten worden berekend
voor greenfee, ontvangst en maaltijd (€
66,50). Wel blijft het vaste deel van het inschrijvingsbedrag voor het team volledig
van toepassing.

Handicart. Reserveringen (door de deelnemer zelf) direct bij de baan, de kosten zijn
voor eigen rekening.
2.3.4. De selectie van de af te vaardigen spelers/
speelsters kan door elke vereniging op basis van zelf te bepalen criteria worden ingevuld.

2.3. Verder geldt:
2.3.1. Caddies zijn niet toegestaan.
2.3.2. Het is toegestaan dat belangstellenden
met een flight meelopen. Zij dienen zich
te onthouden van enige bemoeienis met
het wedstrijdverloop in de baan op straffe van diskwalificatie van de betreffende
speler(s).
2.3.3. Het gebruik van een handicart/buggy is
alleen toegestaan op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart van de Stichting

3.3.
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3.
3.1.

3.2.

3.4.

Inschrijving
Aanmelding voor deelname van de vereniging en samenstelling van het afgevaardigde team moet gedaan zijn vóór 19 september 2019.
Het vereiste bedrag van inschrijving dient
vóór 19 september 2019 voldaan te zijn op
het daarvoor bestemde rekeningnummer;
per opgegeven team € 141,= en per deelnemer € 66,50 (voor een volledig team
dus € 540,=).
Clubs dienen via het inschrijfformulier
kenbaar te maken wie van de deelnemers
optreedt als captain (met vermelding van
telefoonnummer en emailadres).
Voor elke speler/speelster wordt bij inschrijving zijn/haar actuele EGA handicap,
NGF-nummer en emailadres doorgegeven.
De handicap op datum van inschrijving is
bepalend voor de indeling in de Strokeplay,
dan wel in de Stableford wedstrijd (zie
hieronder punt 4.1). Op de wedstrijddag
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3.5.

3.6.

wordt de actuele EGA handicap nogmaals
opgevraagd en de eventuele wijziging verwerkt in de te ontvangen handicapslagen
(alleen voor de Stableford wedstrijd). De
actuele EGA handicap van de deelnemer is
niet meer van invloed op de indeling in de
Strokeplay of Stableford wedstrijd. Deze
indeling is bepaald door EGA handicap op
de datum van inschrijving.
Tot 1 week (7 dagen) vóór de wedstrijddag
kunnen ingeschreven spelers vervangen
worden of spelers uitgeschreven worden
zonder consequenties voor het inschrijftarief. Na deze peildag is het volledige tarief
van alle opgegeven spelers (per 19 september 2019) verschuldigd.
Spelers worden ontvangen met koffie/
thee en gebak/vlaai/krentenbol. De dag
wordt afgesloten met een diner dat aangeboden wordt; prijsuitreiking tijdens diner.
Drank, en evt. lunch, is voor eigen rekening. Elk team opent een teambon bij de
horeca vóór aanvang van de wedstrijd ter
registratie van de door de teamleden gebruikte consumpties. De teamcaptain is
verantwoordelijk voor de afrekening aan
het einde van de dag; op verzoek wordt
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3.7.

er door de horeca een gespecificeerde uitdraai verstrekt.
Er wordt vanuit gegaan dat alle spelers
deelnemen aan het diner en zich daarvoor
omgekleed hebben (dus geen sporttenue);
in geval van verhindering graag reeds bij
opgave vermelden.

4.

Wedstrijdvormen, titels en bepaling winnaar
4.1. Wedstrijdvormen:
Er wordt gespeeld in twee wedstrijdvormen (bruto Strokeplay en Stableford met
handicapverrekening) met elk aparte individuele dames- en herenklassementen:
4.1.1. Strokeplay: Spelers met een EGA handicap
tot en met 10,0 worden ingedeeld in de
Strokeplay (SP) wedstrijd; zonder handicapverrekening
4.1.2. Stableford: Spelers met EGA handicap 10,1
tot en met 24,0 worden ingedeeld in de
Stableford (Sfd) wedstrijd, met handicapverrekening.
4.2. Titels:
4.2.1. Limburgs Kampioen Strokeplay Individueel:
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De SP speler en speelster, met het laagste
aantal bruto slagen.
4.2.2. Limburgs Kampioen Stableford Individueel:
De Stableford speler en speelster met de
hoogste Sfd score.
4.2.3. Limburgs Team Kampioen (voorheen “Limburg Golf Trophy”):
Het team met cumulatief de hoogste Stablefordscore, waarbij per team de vijf beste individuele scores meetellen voor deze
titel.
Bepaling winnaars:
Bij gelijke score worden de winnaars als
volgt bepaald:
4.3.1. Strokeplay wedstrijd:                            
Suden death play-off op voor de aanvang
aangewezen hole(s). Winnaar is degene
die de laagste bruto score haalt op de gespeelde hole(s). Indien meer dan 2 spelers (speelsters) een play-off spelen, dan
zullen degenen met de laagste (gelijke)
bruto score doorspelen, totdat er één speler (speelster) met de laagste score op de
betreffende hole (sudden-death) overblijft
als winnaar. De andere play-off speler(s)
worden als 2e geklasseerd. Verdere klassering op basis van hoogste EGA handicap.
4.3.2. Stableford wedstrijd:
Indien 2 spelers (speelsters) of meer een
gelijke score (Stableford) hebben, dan
wordt de winnaar bepaald op basis van
laagste EGA handicap. Verdere rangschikking op dezelfde basis.

ren) en blauwe (voor dames) tees gespeeld; Stableford van de gele (voor heren)
en rode (voor dames) tees.
4.5.5. Dames en heren worden in principe in separate flights ingedeeld; zoveel als mogelijk worden SP spelers bij elkaar ingedeeld,
evenals Sfd deelnemers.
4.5.6. De wedstrijdorganisatie zal, per baan waar
de LGK gespeeld wordt, een acceptabele
rondeduur (speelschema) vaststellen. Het
speltempo zal geregeld worden gecontroleerd op onacceptabele achterstand ten
opzichte van dit speelschema.

4.3.

4.4.

Limburgs Team Kampioen:
Bij gelijke eindstand (Sfd) van 2 of meer
teams zal het team met cumulatief de
laagste EGA handicap winnaar zijn.

4.5. Voor de wedstrijd geldt verder:
4.5.1. Aantal te spelen holes: 18.
4.5.2. De wedstrijd is qualifying als aan de handicapcondities worden voldaan.
4.5.3. Er wordt gestart vanaf 10 uur op hole 1 en
10.
4.5.4. Strokeplay wordt van de witte (voor he17

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.

Bepaling CBA
Voor de Limburgse Golf Kampioenschappen wordt door de WeCo op basis van de
vier klassementen van de individuele wedstrijden één gemeenschappelijke/uniforme CBA vastgesteld.
Mochten er zich bijzondere omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld sterk wisselende weersomstandigheden), dan kan de
WeCo afwijken van het in punt 5.1. gesteld
is.
Verwerking scorekaarten
De WeCo zal, na verwerken van de scorekaarten t.b.v. de uitslag, de captain van
de teams de scorekaarten overhandigen
van zijn/haar teamgenoten. Deze draagt er
zorg voor dat de scorekaart bij de betreffende eigenaar terecht komt.
De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de scorekaarten in het handicapsysteem van zijn/haar homecourse berust
volledig bij de deelnemers.
Bevoegdheid organisatie
De organisatie van de Limburgse Golf
Kampioenschappen beslist in alle gevallen
waarin dit wedstrijdreglement niet of onvoldoende voorziet.

     ◼
LGK MAGAZINE - JULI 2019

Tussen Kunst en Kolf
Golf als bron van inspiratie

G

olf is Kunst - met
hoofdletter K - daar
zijn alle golfers het
wel over eens. Als je de leden
van om het even welke golfclub op de baan hun sport ziet
beoefenen, zoals ze de meest
gracieuze swings uitvoeren,
op een stijlvolle manier chippen, de bal sierlijk uit een
bunker en tot op de centimeter nauwkeurig op de green
slaan en die dan elegant in de
hole laten rollen, dan kan de
toeschouwer alleen nog met stille bewondering
dit magisch-realistische schouwspel aanschouwen.
Die stille bewondering overkomt de toeschouwer ook als hij de meesterwerken van Nederlandse en Vlaamse en ook een paar Italiaanse schilders en etsers in ogenschouw neemt. Jan Steen,
Hieronymus Bosch, Coenraad Decker, Lucas van

Jan Steen (1626-1679) 1665 - jongen met kolfstok.
Jan Steen is vooral bekend om zijn vrolijke genreschilderijen, waarvan dit een voorbeeld is. Genretaferelen in Nederland begonnen met het uitbeelden van
spreekwoorden, allegorieën en folklore door 16-e
eeuwse kunstenaars, met name Pieter Breugel de
Oude (1528-1569). Als categorie van schilderijen werd
het beschouwd als inferieur aan portretten en religieuze of historische afbeeldingen.

Gassel, Richard Brakenburgh, Bartholomeus van der Helst, Paulus Moreelse,
Pieter de Hooch, Nicolaes Eliaszoon
Pickenoy, om er maar een paar te noemen, aanschouwden al dan niet in stille
verwondering de manier waarop boeren, burgers en buitenlui het toen zo
genoemde Kolf-spel beoefenden en
legden dat vast met fraaie schilderijen
en etsen.
Zelfs Rembrandt had er oog voor en
maakte in 1654 de ets “De kolfspeler”
waarbij de ets een omgeving toont die
meer op een kroeg dan op een kolf„De kolfspeler” van Rembrandt - 1654. Museum Het Rembrandthuis baan lijkt.
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Gula (onmatigheid – gulzigheid
– vraatzucht) - een van de zeven
hoofdzonden. Hieronymus Bosch
(ca. 1450 - 1516) - rond 1500.
Museo del Prado in Madrid.
Zonder er al te veel conclusies aan te willen verbinden, is het opmerkelijk te noemen dat Hieronymus Bosch in zijn schilderij “De Zeven Hoofdzonden” in het vlak van de grote cirkel de hoofdzonde
Onmatigheid (Gula) voorstelt als een smulpartij in
een herberg en daar óók een g(k)olfclub en een bal
op afbeeldt als zijnde een attribuut voor dagelijks
gebruik.

Schilderij “Sinterklaasavond” van Richard Brakenburgh (1650-1702) met links onder een golfclub en
bal.

Jan Steen (1626-1679) nog een: jongen met kolfstok 1665.
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Nicolaes Eliaszoon Pickenoy (1588-1656)
‘Jongens spelen kolf op straat’ Detail 1624.
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„Mevrouw, houd uw ogen op de bal!” De 1e kolf
les van Mary, Queen of Scots. Vlaamse schilderkunst door onbekende kunstenaar, ca. 1600.

In het midden van de 15-de eeuw speelde Mary Stuart,
Queen of Scots (1542-1587) op de links bij St Andrews.
Ze was een enthousiaste golfer die wordt aangeduid als
de ‘Moeder van Golf’, de atletische koningin die hielp
het spel te populariseren. Helaas was haar hobby een
factor in haar ondergang. Van haar stamt de term ‘caddy’ af omdat ze haar assistenten ‘cadetten’ noemde. De
koningin reisde namelijk vaak naar Frankrijk om te golfen en In Frankrijk droegen militaire cadetten golfclubs
voor royalty’s en werden ze ‘cadéts’ genoemd. Stuart
zou de term naar Schotland hebben geïmporteerd. Historici melden dat ze werd bekritiseerd voor het spelen
van golf en niet genoeg tijd spendeerde aan koninklijke
aangelegenheden. Ze werd belachelijk gemaakt voor
het spelen van een ronde golf slechts een paar dagen
nadat haar man, de Engele Lord Darnley, was gewurgd
waardoor ze werd beschuldigd van liefdeloosheid en
argwaan wekte dat ze de hand had gehad in de terechtstelling. Dit leidde uiteindelijk tot haar gevangenschap
en onthoofding door haar rivaal, koningin Elizabeth I,
die haar beschouwde als een bedreiging voor de Engelse monarchie. Het is tijdens haar bewind dat de beroemde golfbaan van St. Andrews wordt gebouwd.
Toffe meid!
◼
Frans Jeltes

Het
schilderij
„The
Golfers”
uit 1847 van de
Schot Charles Lee
(1800-1880)
is
misschien wel het
bekendste schilderij over golf
omdat het zich afspeelt op de Schotse Royal and Ancient Golf Club, St Andrews- 1847. Lee componeerde deze complexe scène, die
meer dan vijftig individuele portretten bevat, zorgvuldig met behulp van foto’s van enkele golfers.
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