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Voorwoord

V

oor u ligt de tweede editie van het magazine over de Limburgse Golfkampioenschappen. Deze uitgave is voor een belangrijk deel gewijd aan Golfclub Hoenshuis, waar op zondag 6 oktober 2019 de
wedstrijd zal plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in volle gang. Afgelopen week hebben we de
bij de Stichting Samenwerkende Limburgse Golfverenigingen aangesloten clubs uitgenodigd hun teams
bij ons aan te melden.
We verwachten rond de 75 deelnemers die zullen strijden om de Strokeplay en Stableford titel. Dit jaar
hebben we besloten om de single-handicappers, dus met EGA-handicap 9,9 of lager, in te delen voor de
Strokeplay wedstrijd. De handicappers van 10,0 of hoger spelen de Stableford wedstrijd. Het team met
de beste 5 Stableford scores (voor de Stableford spelers wordt hun score ook uitgedrukt in Stableford)
wordt de winnaar van de Limburg Golf Trophy.
Ook is er dit jaar voor het eerst een Hole-in-One prijs te verdienen. De prijs, een luxe golftrolley, is beschikbaar gesteld door onze hoofdsponsor Jumbo Golf uit Kerkrade. Op welke hole de prijs te winnen is
maken we in de volgende editie van dit magazine bekend. Deze derde editie van dit jaar wordt op vrijdag 4 oktober rondgestuurd en op de website
geplaatst. In dit nummer zullen dan ook de startlijsten, de local rules, playoff holes (voor de Strokeplay wedstrijd), het tijdschema en de baanlayout
verschijnen.
Sinds dit jaar is Frans Jeltes, lid van Golfclub Land van Thorn, toegetreden
tot de organisatie. Hij is samen met Cecile Graat (Grace Design) verantwoordelijk voor de website. Daarnaast is Frans de grote stimulator van dit
magazine, dat we dit jaar in totaal 4 keer gaan uitbrengen. Hieronder stelt
Frans zich voor.										

Hans de Roos

Z

it je bij een golfclub, dan rolt niet alleen jouw bal in de hole maar rol je zelf ook wel ergens in. Als
je tijdens een rondje golf of tijdens de gezellige (want dat is het altijd) nazit na de wedstrijd het een
en ander hebt gevraagd of opgemerkt wat de vereniging raakt, dan is er
een gerede kans dat je wordt betrokken bij het wel en wee van de club. Want
laten we wel wezen: de organisatie van een golfclub met alles wat daar bij
komt kijken, staat en valt met de inbreng van het bestuur en alle handlangers
- in de goede zin van het woord. Als de foresitter van je eigen club jou dan
vraagt om ‘iets’ te doen voor een organisate waar hij ook in zit, dan kan die
betrokkenheid gauw ‘overgeheveld’ worden. Vanuit Groningen via heel wat
tussenstations ben ik nu op de hoek van de Markt in Stevensweert beland.
En in Hunsel bij Land van Thorn. En bij de Limburgse Golf Kampioenschapen.
Beter had ik het in het Limburgse niet kunnen treffen!
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2019

Programma

H

ieronder vindt u het programma voor zondag 6 oktober, waar op Golf & Country Club Hoenshuis de Limburgse Golf Kampioenschappen plaats zullen vinden.
Er wordt gespeeld in twee handicapcategorieën: De single-handicappers spelen Strokeplay
(start op Hole 1) en de hogere handicappers Stableford (start op Hole 10). Voor de wedstrijd is een Reglement van Deelname en een Wedstrijdreglement opgesteld. Deze beide documenten kunnen worden
gedownload vanaf de website: www.limburgsegolfkampioenschappen.nl/wedstrijden/. Daar zijn
vanaf ongeveer een week voor de Kampioenschappen nog een drietal andere documenten te vinden
over langzaam spel, de local rules en de handgebaren die de spotters zullen gaan gebruiken om gevonden en verloren bal aan te duiden.
Bij gelijke stand wordt voor de Strokeplay wedstrijd een Sudden-death play-off gespeeld op vooraf
aangewezen hole(s). Voor de Stableford wedstrijd wint de speler/speelster met laagste EGA-handicap.
De winnaar van de teamwedstrijd is het team met de cumulatief hoogste Stablefordscore, waarbij per
team de vijf beste individuele scores meetellen. Bij gelijke stand wint het team met de cumulatief laagste
EGA-handicap. Zie ook artikel 5.3 en 5.4 van het Reglement van Deelname.
De dagindeling voor 6 oktober ziet er als volgt uit:
vanaf

8.00 uur
08.30 uur
10.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

Binnenkomst deelnemers
Koffie / thee
Aanvang wedstrijd op Hole 1 (Strokeplay) en op Hole 10 (Stableford)
Prijsuitreiking
Aanvang diner
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Organisatieteam LGK
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Historie

Een sterk merk

De Hoenshuis hoeve: een gebouw met een rijk verleden.

H

oenshuis is een boerderij en voormalig kasteel te Voerendaal, gelegen aan
Hoensweg 17. Dit huis werd aanvankelijk bewoond door een tak van de familie Hoen, ook
genaamd Hoen van Cartils. De eerste bekende bewoner was Johannes
Hoen (1350-1443),
zoon van Nicolaas I
Hoen en Catharina
Chapelle en broer
van Herman II Hoen.
Johan kwam in bezit van het leengoed
Haeren en was van
1369-1443 heer van
Eys.

twee torentjes en een deel van
de omgrachting zou toen nog
aanwezig zijn geweest. Het
goed bleef eeuwenlang in bezit van de familie Hoen, maar
werd in de 19e eeuw verkocht.
Omstreeks 1880 werd het door
een nieuwe eigenaar opnieuw
opgebouwd tot de huidige
gesloten, bakstenen hoeve.
Van het oude Hoenshuis bleef
slechts een stuk mergelstenen
muur over.
In 1935 kwam de hoeve toe aan de familie Snijders. Vanaf medio 1985 werden de landerijen in
de bossen en heuvels bij Voerendaal onder beheer
van architect baron Paul Rolin in samenwerking met

Het kasteel raakte
in de 17e en 18e eeuw
in verval. Tot 1787
bleef het nog een Zacht glooiende fairways, mooie bomen, vijvers en beken en de baanlengte – 6.286 m
leengoed. De poort, van de back tees – zorgen voor een uitdagende indeling van de holes.

5

LGK MAGAZINE - AUGUSTUS 2019

Historie

Alan Rijks omgebouwd
tot een golfterrein waarbij de oude 14de-eeuwse hoeve Hoenshuis het
uitgangspunt was. In augustus 1986 ging de eerste spade de grond in.
De door Baron Paul Rolin ontworpen 18-holes
golfbaan werd in 1987 officieel geopend en Golf
& Country Club Hoenshuis (Hoenshuis Golf BV
werd in in 1987 opgericht door de familie Snijders ) was een feit. De architecten Baron P. Rolin
en W. Snelder (landschap) ontwierpen in 1987
de gerenommeerde championship course, die
recent integraal is gerenoveerd onder toezicht
van top architect B. Steensels. In 1989 werd de
club verkocht aan het Japanse Teikyo Europe BV.
Per 1 december 2011 is de familie Snijders weer
opnieuw eigenaar van de club.

“Een goede golfarchitect moet
persé een goede golfer zijn”
Paul Charles Marie Ghislain baron Rolin (Brussel,
9 april 1924 - Waver, 3 juli 2015) was een Belgisch
amateurgolfer en golfbaanarchitect voor wie het golfspel centraal stond in de ontwerpfilosofie - precies
zoals je van een voormalig topspeler mocht verwachten. Hij werd 75 keer Belgisch vertegenwoordiger op
internationale toernooien. In 1957 speelde hij op
Wentworth in het Continentale Team tegen het Britse
Team. Ook speelde hij de Eisenhower Trophy in 1958
op St Andrews Links (foto) en in 1966 in Mexico. In
totaal zat Rolin vijftien keer in het Belgische Nationale Team en werd, in de periode 1946-1966, acht maal
kampioen Nationaal Matchplay.
De eerste baan die Rolin getekend heeft, is nadrukkelijk terug
te voeren op zijn kwaliteiten als
golfer.

“Golf & Country Club Hoenshuis is een sterk
merk”, zegt Judith Snijders in een persbericht.
“Deze reputatie wordt kracht bijgezet door een
verdere kwaliteitsinjectie die gefaseerd wordt ingevoerd. In de organisatie, faciliteiten maar ook
op en rondom de golfbaan zullen aanpassingen
plaatsvinden, waar zowel de leden van golfclub
Hoenshuis als de Businessclub hun voordeel
mee kunnen doen”, aldus Snijders.
Zacht glooiende fairways, mooie bomen, vijvers en beken en de baanlengte – 6.286 m van
de back tees – zorgen voor een uitdagende indeling van de holes, die veelal om ‘course management’ vragen. En dan… de geroemde én
gevreesde finale waar blijkt uit welk hout men is
gesneden! Het stijlvolle Clubhuis, met een groot
terras, bevindt zich in een eeuwenoude carréhoeve en zal de deelnemers van de Limburgse
Golf Kampioenschappen op zondag 6 oktober
2019 graag met alle égards ontvangen.
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Rolin: “Ik werkte als directeur bij een staalconcern
en golfde op hoog niveau. Op een gegeven moment
vroegen ze mij een baan te tekenen. Die uitdaging
heb ik toen op mij genomen, samen met Robert Trent
Jones. De banen die ik in de eerste jaren getekend
heb, zijn allemaal in samenwerking met Jones tot
stand gekomen. Dat hield in dat ik de banen tekende
en ze feitelijk op zijn naam kwamen te staan.”
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Baanaanpassingen

Weer jaren vooruit

D

e baan van de Golf & Country
Club Hoenshuis, die oorspronkelijk werd ingericht als Parkbaan,
werd in het najaar van 2011 grondig onder
handen genomen. De verwilderde bosschages werden opgeschoond en het Parkkarakter hersteld. Waterpartijen zijn opnieuw vorm
gegeven, waardoor enerzijds de afwatering
verbeterd kon worden en anderzijds een extra uitdaging werd gecreëerd. De baan past
uitstekend in het glooiende landschap dat de
rand van het Limburgse Heuvelland vormt.
Met een Course Rating van 140 behoort
Hoenshuis tot een van de moeilijkste banen van Nederland. Deze hoge rating houdt verband met de
lengte van de baan en de uitdagende indeling van de holes, die veelal om ‘course management’ vragen.

G

olf & Country Club Hoenshuis heeft

vindt u een opsomming van alle baanaanpassin-

de afgelopen anderhalf jaar wederom

gen, toegelicht door Head Pro Iain Forrester.

fors geïnvesteerd in de baan en de fa-

ciliteiten. In 2018 is de inrichting van het Clubhuis

Wij hebben geprobeerd het volgende te bereiken:

vernieuwd en zijn meerdere faciliteiten verbeterd.

1. de baan eerlijker te maken (voor alle spelers);

Begin 2019 hebben er in de gehele baan grote wer-

2. de baan mooier en uitdagender te maken (voor

ken plaatsgevonden, met als doel deze interessanter, maar tegelijkertijd ook eerlijker te maken. De

alle spelers);
3. de kwaliteit en bespeelbaarheid van de baan te

slotholes gaan een spannende finale vormen. Top

verbeteren (versleten bunkers vervangen,

golfbaanarchitect Bruno Steensels heeft het ont-

afslagplaatsen egaliseren en drainage verbete-

werp getekend en het project begeleid. Hieronder

ren).
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De volgende aanpassingen zijn dit voorjaar gerealiseerd:
Hole 3: De fairway bunker was, door de grote bomen, niet meer in het spel. Deze is weggehaald en
zijn functie is overgenomen door het planten van twee strategisch geplaatste bomen.

▶

Hole 4:
Er is een nieuwe back tee
gemaakt en de oude fairwaybunker is vervangen door een
spannende centrale fairwaybunker, die de spelersstrategie zal
beïnvloeden.
Links van de bunker is er iets
meer ruimte dan rechts, maar
de rechterkant geeft een betere
lijn naar de green.
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Baanaanpassingen

▶ Hole 5:
Het zicht op de green is verbeterd door de heuvels links en
rechts aan te passen. De bunker
rechts is vervangen door een
nieuwe bunker met een betere en
eerlijker vorm. De bunker links is
verdwenen en er is meer fairway
gecreëerd links van de green.

Zwaar materieel wordt ingezet
om de holes zodanig aan te passen
dat ze tegemoet
komen aan de eisen van de nieuw
tijd.
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(zonder foto’s)
Hole 6: De oude gele en blauwe afslagplaatsen zijn vervangen door een grote nieuwe afslagplaats.
Hole 7: De fairway bunker is aangepast, zodat deze beter zichtbaar is vanaf de afslagplaats.
Hole 9: Ook hier zijn de oude gele en blauwe afslagplaatsen vervangen door nieuwe egale afslagplaatsen.
Hole 11: Alle oude afslagplaatsen waren versleten en niet egaal, zij zijn vervangen door nieuwe.
Hole 12: De oude gele afslagplaats, die heel scheef stond, is geëgaliseerd en een heuveltje voor de green
is weggehaald.
Hole 16: De twee kleine vijvers aan de rechterkant van de fairway zijn aangepast, de eerste is dichtgemaakt en de tweede is aanzienlijk groter geworden.
Hole 17: Alle afslagplaatsen zijn vervangen. De damesafslag is bewust naar links verplaatst, zodat de spelers niet meer over de brug hoeven te slaan. De fairwaybunker, die verstopt was achter een wilgenboom is
dichtgemaakt. De vijver voor de green is groter gemaakt en ligt dichter bij de green. De oude kleine green
had te weinig goede pinposities en is vergroot met 250 m2 aan de rechterkant. Dit deel van de green ligt
iets lager dan de oude green. De twee greensidebunkers zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

▶

Hole 13:
De oude linker greensidebunker is vervangen door een nieuwe.
Deze nieuwe bunker ligt iets verder naar links, om meer ruimte te
creëren voor de approach slag en
om beter de ballen op te vangen
die afzwaaien richting hole 10.
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Baanaanpassingen

◀ Hole 14:
De fairwaybunker rechts achter de
Driving Range was niet in het spel en
is dichtgemaakt. De greensidebunker
rechts is vervangen door een grotere
versie met een betere drainage. De
greenside bunker links is ook dicht
gemaakt, bulten en kuilen (grassy hollow’s) vormen een andere uitdaging
als je de green links mist.

▶

Hole 18:
De oude par 3 was net iets
te lang voor alle spelers. Van
geel/blauw en rood konden
heel veel golfers niet over de
vijver richting de green slaan
en dit veroorzaakte gevaarlijke
situaties als deze spelers noodgedwongen richting het terras
sloegen. Al deze afslagplaatsen
zijn 20 mtr naar voren geplaatst.
De nieuwe, kleine heuvels naast
een opvangbunker links van de
green zullen afzwaaiende ballen beter tegenhouden.

11

LGK MAGAZINE - AUGUSTUS 2019

Milieu

Nieuwe realiteit

G

olf & Country Club Hoenshuis is al een paar jaar geleden begonnen zich voor te
bereiden op de nieuwe wetgeving in Nederland. Deze nieuwe
wetgeving betekent, dat op sportvelden
het gebruik van chemicaliën snel moet
worden teruggebracht richting nul. Oorspronkelijk was dat nul-moment in 2020
en hoewel dit eenmalig is uitgesteld naar
2025, is het tijdperk “spuiten tegen allerlei problemen” eigenlijk nu al voorbij.
Banen, die niet tijdig beginnen om hun
onderhoud aan de nieuwe regelgeving
aan te passen, krijgen in de nabije toekomst enorme problemen, vooral met hun greens. De oplossing ligt in het veranderen van de grassoorten, die aanwezig zijn in de greens. Veel greens in Nederland (ook Hoenshuis) hebben een te hoog percentage van poa annua (straatgras). Deze grassoort houdt van veel water en stikstof en is heel gevoelig
voor ziektes (schimmels, infecties). Wij willen de hoeveelheid straatgras terugbrengen naar een minimum
van minder dan 10% en het vervangen door struisgras (witte
struis).

Struisgras (Agrostis capillaris, synoniem: Agrostis tenuis)
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Witte struis is een grassoort, die veel minder gevoelig is voor
ziektes en ook minder water en stikstof nodig heeft. Omdat
het blad van struisgras fijner is dan straatgras is het ook mogelijk om snelle greens te creëren zonder extreem laag te moeten maaien.
Om de groei van struisgras te stimuleren geven wij de greens
minder water en minder voeding, waardoor het straatgras zal
afsterven. Vier keer per jaar zullen de greens doorgezaaid worden met struisgras. Op de korte termijn betekent dit, dat u
soms bruine vlekken op de greens zal zien, waar het droog is.
Dit is vooral een cosmetische probleem dat de putt- kwaliteit
van de green nauwelijks zal beïnvloeden. Als milieubewuste
organisatie hopen wij de problemen, waarmee veel banen
over vijf jaar geconfronteerd worden, op deze manier vóór te
zijn.
Namens de Baancommissie,
Iain Forrester
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Aangesloten golfclubs

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 aangesloten
golfclubs waarvan de leden zich kunnen kwalificeren voor de kampioenschappen.

Organiserende golfclubs
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Golf & Country Club Hoenshuis
Hoensweg 17
6367 GN Voerendaal
Tel: 045 - 5753300

Golfclub Bleijenbeek
Bleijenbeek 14
5851 EE Afferden
Tel: 0485 - 530084

Golfclub Crossmoor
Laurabosweg 8
6006 VR Weert
Tel.: 0495 - 518438

Golfclub Brunssummerheide
Rimburgerweg 50
6445 PA Brunssum
Tel.: 045 - 5257089

Golfbaan de Golfhorst
Raamweg 8
5966 RM America
Tel.: 077 - 4649070

Golf & Country Club de Herkenbosche
Stationsweg 100
6075 CD Herkenbosch
Tel.: 0475 - 529529
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Aangesloten golfclubs
vervolg organiserende golfclubs

DE

MAASTRICHTSCHE

Golfclub de Maastrichtsche
Dousbergweg 100
6216 GC Maastricht
Tel.: 043 - 3281740

De Peelse Golf
Maasduinenweg 1
5977 NP Evertsoord
Tel .: 077 - 4678030

Golf & Country Club Geijsteren
Het Spekt 2
5862 AZ Geijsteren
Telefoon: 0478 - 532592

De Zuid Limburgse Golf & Country Club
Aubelsweg 1
6281 PC Gulpen-Wittem
Tel.: 043 - 4551397

Overige aangesloten golfclubs

Golfbaan Echt-Susteren
Hommelweg 3
6114 RR Susteren
Tel.: 046 - 4494992

Golfclub Land van Thorn
Kallestraat 37 A
6013 RM Hunsel
Tel.: 0475 - 563350

Golfclub Eyckenduyn
Kesselseweg 9
5988 CC Helden
Tel: 077 - 8512865
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Golfclub De Berckt
Berckt 1
5991 PD, Baarlo
Tel.: 06 -10442516

Golfclub Meerssen
Heiveld 4
6241 EK Bunde
Tel.: 043 – 3652756
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Wedstrijdreglement 2019

Wedstrijdreglement Limburgse Golf
Kampioenschappen 6 oktober 2019

De per 1 september, 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 deelname en zich niet te
baseren op kopieën van (mogelijk) eerdere edities. Zie http://www.limburgsegolfkampioenschappen.nl/wedstrijden/ WEDSTRIJDREGLEMENT LIMBURGSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN 2019.
1.
1.1.

1.2.

15

Organisatie
De organisatie is in handen van de LGKcommissie, vallend onder en rapporterend
aan de Stichting Samenwerkende Limburgse Golfverenigingen (hierna: SSLG).
De wedstijdleiding (hierna: Commissie) bestaat uit een lid van de LGK-commissie, de

hoofdreferee en een lid van de wedstrijdcommissie van de ontvangende golfvereniging.
2.
2.1.

Spelregels
Het toernooi wordt gespeeld volgens The
Rules of Golf opgesteld door de R&A Rules
Limited (R&A) en de USGA en de plaatselijke regels, zoals op het bord in de hal gepubliceerd en bij aanmelding uitgereikt zal
worden aan de speler. Spelers zijn verplicht
van deze plaatselijke regels kennis te nemen voor de wedstrijd en ze na te leven.
Daarnaast worden regels zoals ten aanzien
van ‘langzaam spel’ (inclusief Ready Golf)
en hoffelijkheid (Regel 1.2b) tijdens het
toernooi gehanteerd.
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2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

Onder verwijzing van Regel 1.2b dient de
deelnemer zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Commissie
onaanvaardbaar wordt geacht en/of door
medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren. Hij/zij dient
zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in Regel 1.2.
Indien er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de Commissie
de speler diskwalificeren. Als ernstige overtredingen zijn in ieder geval te kwalificeren
overtredingen van de gedragsregels zoals
deze worden genoemd in artikel 9 van dit
wedstrijdreglement, doch zijn niet beperkt
tot dergelijke overtredingen.
Verder dient de speler zich gedurende het
evenement te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden van de
Limburgse Golf Kampioenschappen, van de
ontvangende golfvereniging of van de golfsport in het algemeen.
Melden aanwezigheid
De speler dient 20 minuten vóór zijn/haar
starttijd zijn scorekaart bij de wedstrijdtafel
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3.2.

3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

te hebben opgehaald.
De speler is zelf verantwoordelijk voor het
correct vermelden/aanpassen van zijn Exact
(EGA) Handicap (Regel 3.3b-4).
De deelnemers zullen bij het ophalen van
hun scorekaart worden gewezen op het
vermijden van langzaam spel.
Handicarts, buggies en caddies
Handicarts (buggy’s, niet scooters) zijn toegestaan, mits de speler in het bezit is van
een geldig door de Stichting Handicart uitgegeven Handicartbewijs e.e.a. na toestemming van de Commissie. Kosten zijn voor
eigen rekening.
Spelers mogen gedurende de vastgestelde
ronde geen gebruik maken van enige vorm
van vervoer, tenzij met toestemming van
de Commissie, voor- of achteraf. De Plaatselijke Regel G-6, pagina 498 Official Guide
tot he Rules of Golf, is van toepassing. Uitzondering: Bepalingen omtrent gebruik van
handicarts in dit Wedstrijdreglement.
Een caddy is niet toegestaan. Straf voor
overtreding: Diskwalificatie voor de wedstrijd.

16

Wedstrijdreglement 2019

5.
5.1.

6. S
6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

7.2.
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Starttijd
De speler dient zich uiterlijk 5 minuten voor
zijn officiële starttijd op de startplaats (bij
de starter) te hebben gemeld. Zie ook Regel 5-3a.
Scorekaart
De speler is verplicht zijn scorekaart met
zijn marker te wisselen. Straf bij overtreding: Diskwalificatie.
De speler is verantwoordelijk voor het inleveren van zijn scorekaart bij de wedstrijdleiding en moet dit samen met zijn marker
doen uiterlijk 10 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde
ronde.
De scorekaart van een speler, die de
wedstrijd(en) niet uitspeelt, of niet aan
de start verschijnt, zal als een “No Return”
kaart worden verwerkt.
Bal
Er mag alleen gespeeld worden met een
bal die voorkomt op de actuele “List of
Conforming Golfballs” uitgegeven door de
R&A. Overtreding leidt tot diskwalificatie.
Conform Regel 6-3 is de speler verantwoor-

delijk voor het spelen van de juiste bal. Iedere speler behoort zijn bal te voorzien van
een merkteken.
8.
8.1.

Elektronische apparaten en afstandsmeters
Voor het gebruik van elektronische apparaten en afstandsmeters is Regel 4.3 van toepassing.

9.
9.1.

Etiquette/Gedragsregels en hoffelijkheid
Iedere speler dient zich gedurende de Limburgse Golf Kampioenschappen onder alle
omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien de speler zich niet op zodanige wijze gedraagt, overtreedt hij deze gedragsregels.
Een overtreding van de gedragsregels kan
bestaan uit, doch is niet beperkt tot de volgende situaties: - Wangedrag, zoals gooien
met bal of clubs of opzettelijk beschadigen
van de baan, - Beledigen van of gebrek aan
respect jegens een flightgenoot, andere
speler, official of omstander, onwelvoeglijke
taalgebruik en vloeken, - Opzettelijke overtreding van de golfregels, - Achterhouden
van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de golfregels.
Er wordt een zero-tolerance beleid ge-

9.2.

9.3.
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voerd t.a.v. gedragsregels en hoffelijkheid.
Bij overtreding van gedragsregels zoals genoemd in artikel 9.2 van dit wedstrijdreglement volgt diskwalificatie voor de wedstrijd.
10.
10.1.

10.2.

10.3.

Langzaam spel
Voor het onredelijk vertragen van het spel
kan volgens Regel 5.6a een straf worden
opgelegd. De straf kan bijvoorbeeld worden
opgelegd indien een speler: - Na 3 minuten
zoeken niet meteen met een provisionele
bal verder kan spelen, terwijl de situatie van
de originele bal dit wel vereiste (dus geen
provisionele bal heeft gespeeld terwijl dit
wel noodzakelijk was geweest). - Naar een
bal blijft zoeken terwijl de 3 minuten zoektijd voorbij is. - Voor meer dan een paar minuten ongeoorloofd stopt om te voorzien
in zijn/haar persoonlijke behoeften. - Meer
dan een paar minuten de tijd neemt voor
het zoeken en/of ophalen van een verloren
club.
De wedstrijdcommissie heeft een duur voor
de ronde (speelschema) vastgesteld. Hierin
is opgenomen de tijd per hole en een totale tijd en omvat ook de tijd die nodig is
voor rulings, lopen tussen de holes, etc.
Definitie “Uit positie”: De eerste groep is
“Uit positie” als de groep achter is op het
vastgesteld speelschema. Iedere volgende
groep is “Uit positie” als de groep meer
dan het startinterval heeft ten opzichte van
voorafgaande groep en de toegestane tijd
voor de reeds gespeelde holes heeft overtreden. Er zijn referees in de baan, die een
groep die uit positie is kunnen aanspreken
en vragen om weer in positie te komen. Dit
verzoek is dwingend, doet de groep geen
poging om weer in positie te komen dan
kan de groep getimed worden, zie artikel
10.4. De groep die “Uit positie” is wordt geacht Ready Golf te spelen. Zie separaat document op de LGK-website voor meer informatie over Ready Golf.
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10.4.

10.5.

11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.

12.2.

Procedure “Uit positie”: Bij afwezigheid
van verzachtende omstandigheden kan
een groep spelers worden ‘getimed’ als de
groep “Uit positie” is. In dat geval zal van
elke speler uit de groep de benodigde tijd
voor iedere slag worden opgenomen door
een official. Elke speler wiens groep is getimed behoudt een ‘tijdsoverschrijding’ tijdens de ronde, zelfs als de groep daarna
niet meer “Uit positie” is of de ronde uitspeelt binnen de toegestane tijd. Als de
spelers worden ‘getimed’ gelden de volgende limieten voor het doen van een slag.
Gerekend vanaf het moment dat de speler
aan de beurt is, krijgt een speler een ‘tijdsoverschrijding’ wanneer hij/zij: - Als eerste
moet spelen en hij/zij meer dan 50 seconden doet over een slag naar de green (inclusief een afslag op een Par 3 hole), een
chip of een putt. - Meer dan 40 seconden
doet over een afslag, of als hij/zij niet als
eerste moet spelen, een slag naar de green,
een chip of een putt.
Straf op overtreding van artikel 10.4 “Uit positie” en ‘tijdsoverschrijding’: - 1e overtreding: Mondelinge waarschuwing - 2e overtreding: 1 slag - 3e overtreding: 2 slagen
- 4e overtreding: Diskwalificatie
Na de wedstrijd
Deelnemers worden geacht deel te nemen
aan het diner met prijsuitreiking.
Dresscode tijdens het diner: Smart casual.
Bevoegdheid wedstrijdleiding
In uitzonderlijke gevallen mag de wedstrijdleiding beslissen de straf van diskwalificatie
niet op te leggen, deze te veranderen of
juist wel op te leggen, indien zij dat rechtvaardig vindt.
De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen
waarin dit wedstrijdreglement niet of onvoldoende voorziet.
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Golf en Huwelijk
Uitholen en opnieuw beginnen

Die Freude flieht auf allen Wegen;
der Ärger kommt uns gern entgegen.
Wilhelm Busch (1832 - 1908)

I

edere golfer is er mee vertrouwd dat de
mislukkingen en teleurstellingen in het
spel veel vaker voorkomen dan de bele-

vingen van succes, het gevoel van voldoening
en de gelukkige minuten en momenten waarin
zij zich manifesteren. Toch blijft hij zijn hobby
trouw en probeert hij het telkens weer opnieuw. Onwillekeurig (of juist niet) dringt de
gedachte zich op om te onderzoeken welke
overeenkomsten er zijn met de instelling van
het huwelijk.
Het historische en sociaal-maatschappelijke
succes van het huwelijk is door de natuur niet

de praktische, tot op de dag van vandaag geen ant-

absoluut voorgegeven. De binding met de partner,

woord kan geven kan de zin van het bestaan, dan

bij voorkeur tot het levenseinde, komt voornamelijk

dragen kinderen er toe bij dit probleem te verdrin-

voor bij eenden en zwanen. Bij hogere gewervelde

gen. De kinderen danken op hun beurt hun ouders

dieren is zij zeldzamer, bij hen heerst het harem-

door hun opdringerige aandacht met snotneuzerig-

principe. De grijsharigen hebben vaak de mooiste

heid tot de juiste proportie terug te brengen.

jongen.

De derde succesfactor van het huwelijk ligt daarin
besloten dat aan het geld van de man, dat hij tijdens

Niettemin is het huwelijk in bijna alle culturen

zijn leven bij elkaar schraapt, een consumptieve zin

een van de meest succesvolle instellingen van het

wordt geven. Hier beschikken veel getrouwde vrou-

sociale leven. Haar succes heeft drie redenen:

wen over een aangeboren gave die overeenkomt met

De eerste is het vermijden van een ongebreidelde

een wonder van de natuur. Het gaat hier over een a

ontwikkeling van zinnelijkheid. Na vele huwelijk-

priori, dat wil zeggen voorafgaand aan alle ervaring

sjaren doet zich dit doorgaans met succes voor.

van in de vrouwen ingebedde kennis. Immanuel

De tweede reden ligt in de natuurlijke drang om

Kant heeft het alleen daarom niet beschreven, om-

lieve kinderen op te voeden waarvoor het echtpaar

dat hij nooit getrouwd was. Net zoals de trekvogel

vele offers brengt. Als zelfs de filosofie, ook en vooral

instinctief zijn weg naar het zuiden vindt, zo vindt
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Uithuilen en opnieuw beginnen

de vrouw de toegang

verschillende banen

tot de creditkaart en

willen blijven spelen.

de bankrekening. De

Als de stap eenmaal

man zal daar geen

is gezet, gaat het

probleem me heb-

bij golf in het alge-

ben, want al het geld

meen in opwaartse

dat de vrouw be-

richting, wat in het

steedt aan kleding,

huwelijk niet altijd

is niet onderworpen

lukt. Voorhuwelijkse

aan de erfenisbelas-

stoei- of

ting.

poezen

Al vóór het begin

snoezeondergaan

vaak al gauw na de

van het huwelijk is

ondertekening

de parallel met de

het contract een me-

aanschaf

het

tamorfose tot barse

van

meesteressen die bij

van

lidmaatschap

van

een golfclub zichtbaar. De meesten denken er lang

de man de vraag doet opkomen of hij niet liever bij

over na of en waar zij zich bij een club of vereniging

zijn moeder was gebleven. Maar ook bij de mannen

gaan aansluiten of, of ze niet liever als greenfeeër op

metamorfoseert zo menige empathische Romeo
tot een sigaren rokende en wijn c.q. bier drinkende
snurker voor wie voetbal belangrijker is dan de gevoelige verzorging van de vrouwenziel.
Ook op de golfbaan vermindert bij de heavy user
van de eerste jaren in de loop van de tijd het enthousiasme. De greenkeeper kan de fairways en greens
nog zó mooi maken - het clublid komt niet. De delicate banden tussen echtgenoten worden door het
golfspel niet zelden hard op de proef gesteld. Zelfs
als de man nog steeds speelt in de handicapklasse
36-54 en zijn vrouw al handicap 20 heeft, kan hij het
niet laten haar te ‘adviseren’: „Je moet de heupen
meer draaien, de schouder was te vroeg ...“ Vrouwen accepteren dit om voor de man onbekende redenen geduldig, zelfs als het hen uit het spel brengt.
Wat als de vrouw haar man bij de echtelijke plichten
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Uithuilen en opnieuw beginnen

op een vergelijkbare manier zou instrueren? „Houd

Ga je naar een andere club, dan is na enige tijd al-

je hoofd naar beneden, je linkerarm steviger, je grip

les weer als voorheen. Een wissel zou echter alleen

is verkeerd is, de duim moet verder naar binnen!”

interessant zijn als er objectieve voordelen aan zou-

Dan ging de man daarmee óók de mist in.

den zijn verbonden, bij voorbeeld trechtervormige
greens. Goed beschouwd vindt men deze voordelen

Bij golf worden overtredingen van de regels onge-

noch bij een nieuwe partner, noch bij een nieuwe

acht het geslacht bestraft. In het huwelijk komt het

club. De vriend van de wijsheid accepteert de we-

er op aan of de man of de vrouw de zonde heeft be-

reld zoals die is. Hij weet dat zijn eigen swing op

gaan. De door God gewenste orde voorziet er in dat

zich mooi is, ook als de golfinstructeur die maar

de man meer is toegestaan dan de vrouw. De memo-

niks vindt. En als hij niets in de loterij wint, is hij

rie van toelichting (vanuit mannelijk perspectief) is

toch zijn eigen grote winnaar, want hij heeft uitein-

eenvoudig: Het was altijd al zo.

delijk van zichzelf gewonnen.
						

◼FPJ

De oorzaak van door golf ontstane vermoeidheidsverschijnselen ligt voor de hand. Men kent elke plek
van en op de baan, hij biedt geen nieuwe uitdagingen meer, het spel functioneert vrij mechanisch, de
prachtige slagen van weleer zijn verdwenen. Bij de
echtelijke vermoeidheid is het similair, maar hier
staat de schuldvraag op de voorgrond. De schuldige
is ook gemakkelijk te vinden: het is altijd de ander.
Bij golf is dat niet zo eenvoudig te bepalen. Omdat
men hier zelf als oorzaak afvalt, komen daarvoor in
aanmerking: de golfinstructeur, het secretariaat, de
voorzitter of de economie.
Niet in alle aspecten van het dagelijkse leven kunnen golf- en huwelijksregels met elkaar vergeleken
worden. Zo zijn de regels van de golfetiquette inzake beleefdheid bij menig huwelijksleven onbekend.
Ook boetes voor onnodige vertraging van het spel
zijn er niet in het huwelijk. En een klassiek kwartet verschilt in alle opzichten sterk met een triootje.
Bij een crisis zeggen leden hun lidmaatschap op en
echtparen laten zich scheiden. In het laatste geval
wordt vaak niet gezien wat er daarna komt. Je verliest geld, de mensen praten en vrienden worden in
twee kampen verdeeld.
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„Zo te zien klopt er iets niet met
deze kaart, meneer de Foresitter.”
„Zal wel van een
van de dames zijn dan.”
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