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Voorwoord

H

et is bijna zover! Zondag 6 oktober a.s. worden op de baan van GCC Hoenshuis te Voerendaal
de Limburgse Golfkampioenschappen (LGK) gespeeld. Dit geschiedt dit jaar voor het eerst onder
auspiciën van de Stichting Samenwerkende Limburgse Golfverenigingen (SSLG).

Op het moment van het schrijven van dit voorwoord zijn de voorbereidingen in volle gang.
Wij, het bestuur van de SSLG, prijzen ons gelukkig met de inzet en expertise van de leden van het organiserend comité onder de bezielende leiding van Hans de Roos, waartoe laatstelijk is toegetreden Ineke
Willemse van De Peelsche Golf. Zij stelt zich elders in deze editie van het magazine, dat wordt verzorgd
door onze deskundige redacteur Frans Jeltes, aan u voor.
Meer dan voorheen ben ik, nu de LGK op “mijn eigen Hoenshuis” plaatsvindt, betrokken bij de voorfase
van de organisatie van het toernooi. Zo ben ik onlangs aangeschoven bij de instructieavond voor de
starters en spotters, die werd verzorgd door Nick Oversier, de voorzitter van de wedstrijdcommissie van
Hoenshuis. Het is ook bijzonder - tot op zekere hoogte - deelachtig te zijn van de interne communicatie
tussen de leden van het organisatiecomité en extern met de diverse deelnemende verenigingen. Er komt
toch heel wat kijken bij het organiseren van zo’n topevenement: handicapgrenzen (die we overigens hebben moeten aanpassen, maar daarover meer op pagina 5 van dit magazine), flightindeling, startersgaps,
doorlooptijden, spotterlocaties, en zo meer. Het is goed dat zoveel kennis en ervaring ter beschikking
staat, te meer nu het per slot van rekening allemaal vrijwilligerswerk is.
Dit stelt de SSLG hopelijk in staat om de LGK naar een (nog) hoger niveau te tillen en te doen uitgroeien
naar de apotheose van het golfseizoen in de provincie Limburg.
Deze ambitie kan worden waargemaakt indien zoveel mogelijk,
liefst alle, Limburgse golfverenigingen inschrijven en hun beste
spelers afvaardigen.
Het ziet er naar uit dat we op de goede weg zijn en dat wij
mogen gaan genieten van een mooi toernooi. Laten we nu nog
hopen dat de weergoden ons goedgezind zullen zijn. Bij deze
zeg ik allen die hebben meegewerkt en nog zullen meewerken
alvast dank en de deelnemende verenigingen en hun spelers
wens ik veel succes.
Graag tot ziens op zondag a.s.
Jacques Paulissen
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Even voorstellen
Mijn naam is Ineke Willemse en ik ben 56 jaar.
Een aantal weken geleden is mij gevraagd of ik zou willen aansluiten bij de organisatie van de Limburgse
Golf Kampioenschappen. Om een indruk te krijgen van wat precies bedoeld wordt met de werkzaamheden behorende bij deze organisatie, heb ik eerst uitgebreid gesproken met Hans de Roos en Gilion van
Lierop. Wat wordt er van mij verwacht, hoe is de organisatie opgebouwd en wat kan mijn rol hierin zijn.
Het golfspel beoefen ik al meer dan 20 jaar en dat doe ik met heel veel passie en plezier. Langzamerhand
heb ik me, naast het golfen, ook verder verdiept in de golfregels en sinds ruim 10 jaar ben ik lid van de
handicap- en regelcommissie en clubreferee van ‘de Peelse Golf’. Het blijft actueel, kijk maar naar de
vernieuwingen van de golfregels die ingegaan zijn per 1 januari 2019.
Organiseren vind ik leuk, puzzelen om een oplossing te vinden daagt mij uit.
Vrijwilliger zijn betekent voor mij betrokkenheid bij de vereniging, meedenken en ondersteuning bieden
waar nodig. Dit heb ik als kind al gezien bij mijn ouders, ook zij waren altijd betrokken als vrijwilliger in
het verenigingsleven. Voor mij hoort dat er gewoon bij. Ook bij mijn andere passie, zang en theater, ben
ik actief daar waar extra handen nodig zijn.
Bij de Limburgse Golf Kampioenschappen is afgesproken dat ik het
stuk organisatie van de wedstrijdleiding op me ga nemen. Veel van
deze werkzaamheden kan ik zelf indelen en dat is belangrijk voor
mij. Ik ben werkzaam bij Gilde Opleidingen als docent bij de opleiding tandartsassistent en heb een druk programma. Met een goede
planning gaat dat zeker lukken.
Ik wens iedereen een goede voorbereiding en veel succes bij de
Limburgse Golf Kampioenschappen.
								
Ineke Willemse
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Aanpassing Handicapgrenzen
Aanpassing in handicapgrenzen Strokeplay – Stableford
voor Dames en Heren LGK 2019

D

e Limburgse Golf Kampioenschappen worden gehouden op zondag 6 oktober 2019 op golfclub
Hoenshuis. Aan de hand van de inschrijvingen is de balans opgemaakt voor de indeling van de
wedstrijden. Volgens het reglement moest de aanmelding gedaan zijn vóór 15 september 2019.

Helaas hadden we op die datum nog niet alle inschrijvingen ontvangen. Na overleg is besloten om verenigingen de mogelijkheid te bieden deelnemers aan te melden tot 30 september 2019 16.00 uur.
Inmiddels is de inschrijving gesloten en kunnen wijzigingen alleen in zeer bijzondere gevallen
worden gehonoreerd, dit ter beoordeling van de organisatie LGK 2019.
In het wedstrijdreglement zijn de grenzen aangegeven voor de categorieën Strokeplay en Stableford. Uit
de inventarisatie van de ingeschreven deelnemers blijkt nu dat bij zowel de dames als bij de heren de
aantallen in de twee categorieën heel verschillend zijn. De organisatie heeft intern overleg gehad en het
besluit genomen dat:
► de handicapgrens voor de Dames Strokeplay verhoogd wordt naar 11.9
► de handicapgrens voor de Heren Strokeplay verhoogd wordt naar 10,9.
Door de aanpassing van de handicapgrenzen zijn er nu vrijwel evenveel Strokeplay (13 i.p.v. oorspronkelijk 9) als Stableford flights (12 i.p.v. 17), hetgeen de doorloop in de wedstrijd zal bevorderen. Het Reglement van Deelname zal t.a.v. artikel 5 worden aangepast door een addendum toe te voegen.
De verenigingen en teams worden middels dit bericht van de wijzigingen van de handicapgrenzen op de
hoogte gebracht en de organisatie zal deze aanpassing tevens vermelden op de website en in het Magazine dat vrijdag 4 oktober a.s. wordt uitgegeven.
De indeling zal op grond van de volgende handicaps plaatsvinden:
►
►
►
►

Dames Strokeplay t/m 11,9
Dames Stableford 12,0 – 24.0
Heren Strokeplay t/m 10,9
Heren Stableford 11,0 – 24,0

Op de teamscore heeft deze aanpassing van de handicapgrenzen geen invloed. Alle scores, zowel van de
Strokeplay als van de Stableford wedstrijd, worden voor de teamscore uitgedrukt in Stableford punten.
Organisatie Limburgse Golf Kampioenschappen
Email: info@limburgsegolfkampioenschappen.nl
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Wijzigingen voorbehouden

STARTLIJST STROKEPLAY

Startlijst SP
Hoenshuis
STROKEPLAY
zondag 6 oktober 2019
Flight
Start
Code
Naam
1
10:00
geijs 5 Barry Jaspers
1
10:00 peels 4 Thijs den Mulder
1
10:00 berckt 3 Roy Gubbels
2
10:10 peels 3 Wil Koch
2
10:10 berckt 2 Leon Hutjens
2
10:10 golfh 4 Karel Dirkse
3
10:20 peels 2 Wiet Keunen
3
10:20 berckt 1 Ben Claassen
3
10:20 golfh 3 Ton Daamen
4
10:30 cross 1 Hetty Schram
4
10:30 zdlim 6 Nicolette Zegwaart-Sinnige
4
10:30 peels 6 Ineke Willemse
5
10:40
START Startersgap
5
10:40
START Startersgap
5
10:40
START Startersgap
6
10:50
geijs 4 Geert Willems
6
10:50 zdlim 3 Michael Jacobs
6
10:50
leeg
7
11:00 peels 5 Elly Fransen
7
11:00 bruns 1 Maud Vliegen
7
11:00 zdlim 5 Marlies Thijs-Gilissen
8
11:10 golfh 1 Marc Bovee
8
11:10 zdlim 2 Kees de Nijs
8
11:10 maast 3 Maurits Hoiting
9
11:20
herk 3 Dian Amerila
9
11:20 golfh 2 Brigitte Peeters-van Kempen
9
11:20
herk 2 Miriam Verschure
10
11:30 zdlim 1 Harm Florie
10
11:30
herk 1 Cyrill Loenen
10
11:30 hoens 3 Michael Sarijoen
11
11:40
START Startersgap
11
11:40
START Startersgap
11
11:40
START Startersgap
12
11:50 hoens 5 Jasmijn Villhaber
12
11:50
geijs 3 Birgit van Gasselt
12
11:50
leeg
13
12:00 maast 2 Michael Nielsen
13
12:00 peels 1 Stijn Smits
13
12:00 hoens 2 Wouter Villhaber
14
12:10 zdlim 4 Flora Tjalma
14
12:10
geijs 2 Jeanine Lommen
14
12:10 hoens 4 Gabi Dietrich
15
12:20 maast 1 Alex Pastor Heron
15
12:20
geijs 1 Noa Janssen
15
12:20 hoens 1 Wesley Theunissen

Hdcp
M/V Exact
M 10,5
M 10,7
M 10,9
M 10,5
M 10,5
M 10,0
M 10,5
M
8,2
M
9,4
V
11,8
V
11,4
V
11,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
M
7,3
M
5,3
0
0,0
V
10,9
V
10,8
V
10,0
M
5,4
M
5,0
M
4,8
V
9,6
V
8,4
V
9,4
M
4,9
M
4,3
M
3,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
V
6,6
V
5,8
0
0,0
M
3,5
M
3,0
M
1,7
V
8,2
V
4,3
V
3,6
M
2,8
M
1,6
M
0,0

Wijzigingen voorbehouden
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Wijzigingen voorbehouden

STARTLIJST STABELFORD

7

Startlijst SFD
Hoenshuis
17
STABLEFORD
18
zondag 6 oktober 2019
Flight
Start
Code
Naam
M/V
21
10:00 bruns 6 Annelies Sijstermans
V
21
10:00 berckt 6 Maria Thijssen
V
21
10:00
geijs 6 Loredana Brutaru
V
22
10:10 bruns 5 Jochen Vandorpe
M
22
10:10 echsus 5 Bert Havelaar
M
22
10:10
herk 6 Alexander Ummels
M
23
10:20 thorn 6 Pauline Creemers
V
23
10:20 echsus 3 Wilma Brassé-Koper
V
23
10:20 maast 6 Chantalle Lahaye
V
24
10:30 echsus 6 Ton van der Ploeg
M
24
10:30 cross 6 Ton Houben
M
24
10:30
herk 5 Jo Housmans
M
25
10:40
START Startersgap
0
25
10:40
START Startersgap
0
25
10:40
START Startersgap
0
26
10:50
herk 4 Annie Ridderbeeks
V
26
10:50 golfh 6 Marian Kuenen-Poels
V
26
10:50 echsus 2 Joyce Ng
V
27
11:00 echsus 4 Jo Mastenbroek
M
27
11:00 cross 5 René van Geleuken
M
27
11:00 berckt 4 Wolfgang Quirin
M
28
11:10 berckt 5 Anja Smeets
V
28
11:10 bruns 4 Claudia Hüttig
V
28
11:10 thorn 5 Renate De Monte
V
29
11:20 thorn 4 Marie-Louise Suijkerbuijk-VerheijenV
29
11:20 maast 5 Ineke Luijten
V
29
11:20 cross 4 Jeanne Ebus
V
30
11:30
START Startersgap
0
30
11:30
START Startersgap
0
30
11:30
START Startersgap
0
31
11:40 thorn 3 Wilbert Suijkerbuijk
M
31
11:40 bruns 3 Rijk Koster
M
31
11:40
leeg
0
32
11:50 thorn 2 Maurits Vocking
M
32
11:50 cross 2 Joost Verhoeven
M
32
11:50 golfh 5 Marco van de Voort
M
33
12:00 maast 4 Inge Belmans
V
33
12:00 hoens 6 Marianne Vriezelaar
V
33
12:00 cross 3 Ria Houben
V
34
12:10 echsus 1 Ken Ren Ma
M
34
12:10 thorn 1 Jan Visser
M
34
12:10 bruns 2 José Lopez-Bernia
M

Hdcp
Exact
32,9
23,8
22,6
24,5
22,9
20,8
19,9
19,8
19,1
19,9
17,6
18,7
0,0
0,0
0,0
18,2
18,1
18,0
19,8
17,0
11,7
17,6
15,8
15,7
14,9
14,8
13,4
0,0
0,0
0,0
14,7
12,8
0,0
13,7
11,9
14,8
14,4
13,9
12,1
11,7
11,5
11,5
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S

inds 2007 is Jumbo Golf betrokken bij
het Limburgs Kampioenschap Golf. Voor
ons is dit een event waar we graag onze
bijdrage aan willen leveren. Voor de groei van
de golfsport in Limburg zijn dit soort wedstrijden heel belangrijk, ook al omdat dit een van
de weinige wedstrijden is waar (bijna) alle
Limburgse golfclubs samen aan deelnemen.
En als er in de toekomst ook nog een wedstrijd
voor de jeugd aan kan worden toegevoegd zal
dit echt een boost geven aan de golfsport in
Limburg.
Tijdens de voorbereidingen spraken Hans de Roos en ik over de editie van dit jaar, en we hadden allebei
het idee om iets extra’s te doen, iets bijzonders. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie om een echte “Holein-One” prijs ter beschikking te stellen.
We hebben daarbij gekozen voor een heel speciale
elektrische trolley, de MGI Zip Navigator, ter

waarde van 1.599,- euro.

De MGI Zip Navigator is voorzien van een volledige directionele afstandsbediening, ingebouwde gyroscoop
(houdt de trolley in de juiste richting), automatische
downhill snelheidsregeling, zwenkbaar voorwiel, hoogwaardige lithium accu, “all-terrain” wielen en een ergonomische handgreep. Kortom een top-trolley! Bovendien wordt de trolley geleverd inclusief parapluhouder,
scorekaarthouder en GPS/Telefoonhouder. Deze trolley
is in Nederland exclusief verkrijgbaar bij JUMBO Golf.
De speler die als eerste op Hole 18 een echte “Holein-One” slaat gaat dus ’s avonds naar huis met een superieure elektrische trolley, waar hij/zij nog jarenlang
plezier van zal beleven.
Paul Dijk (foto) - JUMBO Golf Kerkrade
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2019

Voor de eerste speler die op hole 18
een
slaat:
ZIP Navigator

M

et de befaamde volledige directionele afstandsbediening van MGI kunt u vrij rondlopen en het gemak ervaren waarin deze gemotoriseerde buggy zich door en
rond de baan beweegt.
Regel de snelheid op afstand terwijl de automatische downhill
snelheidsregeling moeiteloos alle heuvelachtige terreinen onder
controle houdt. De belangrijkste technologische triomf op de Zip
Navigator is wat erin ligt. Beweeg over het moeilijkste terrein en
kijk terwijl de gepatenteerde gyroscoop de buggy automatisch volgt
op een rechte koers.

Overige eigenschappen:
► Gyroscoop straight tracker-technologie houdt de
wagen op de juiste weg ongeacht het terrein.
► De accu (wanneer volledig geladen) gaat ruim 18
holes mee (tot maximaal 27 holes).
► Directionele afstandsbediening om naar links,
rechts, vooruit, achteruit en stuursnelheid te gaan.
► Aangedreven door een 24v lithiumbatterij, met click
& go-systeem.
► Alle terrein achterwielen, zwenkwiel voorwiel.
► 4e volledig opvouwbaar achterwiel voor extra
stabiliteit.
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Zonder stress tot wel 45 minuten sneller spelen
Onder ‘slow play’ of langzaam spel wordt verstaan een afstandsverlies van meer
dan één hole tussen twee elkaar opvolgende flights. Het duurt daardoor langer om
een ronde van 18 holes te voltooien. Normaal is een speeltijd van 4 - 4,5 uur, maar
bij slow play kan een ronde 5 of zelfs 5,5 uur gaan duren.
Spelers moeten daardoor regelmatig op elkaar wachten op de afslagplaats (tee)
of in de baan. Wachten haalt je uit je ritme, vermindert het plezier in het golfspel
en veroorzaakt irritatie en ergernis. En dat is wel het laatste wat we op de golfbaan
willen. De belangrijkste reden van slow play is het gedrag van individuele spelers.
Sommige golfers nemen te veel tijd voor hun voorbereiding - pre-shot routine - of zoeken te lang (en te vaak) naar verloren ballen. Hoe kan slow play worden voorkomen
en wat levert dat in tijdwinst op?

1. Op de afslagplaats.
Bereid je goed voor, heb je
handschoen, bal en tee bij
de hand. Kies tijdig de juiste club. Als je aan de beurt
bent, kun je dus onmiddellijk met het spel beginnen.
De potentiële tijdwinst is 30 seconden per speler.
Als twee spelers traag zijn, maakt dat al gauw 1 minuut per hole of 18 minuten voor alle 18 holes uit!
2. Waar is mijn bal naar
toe gevlogen?
Je bal is bijvoorbeeld naast
de fairway beland. Houd
de plek waar de bal belandde in het oog en loop
direct naar je bal. Het behoort tot de golfetiquette dat ook de medespelers
kijken waar de bal naar toe vliegt! De tijdwinst voor
het zoeken naar de bal is 5 tot 15 minuten per spel
en speler.
3. Je hebt je bal verloren!
Je bal zou naar een plek of gedeelte van de baan
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gevlogen zijn waar je ‘m moeilijk of onmogelijk
kunt vinden. Sla dan direct een provisionele bal
(laat je medespelers duidelijk zien wat voor een).
De potentiële tijdwinst voor elke verloren bal is ongeveer 6 minuten.
4. Waar zet je de buggy
neer?
Je moet je buggy altijd
daar neerzetten waardoor
je het snelst naar de volgende hole kunt komen.
Na de laatste putt verlaat je snel de green, zodat de
flight achter je kan blijven doorspelen. Op de fairway moet de buggy in de buurt van de bal staan.
Blijf na je slag niet staan, maar rij verder ter hoogte
van de speler die als volgende aan slag is. De potentiële tijdwinst bedraagt minimaal 30 seconden
per green en speler.
5. Tijdwinst bij bunkerslag
Neem in de bunker bij de green naast je sand
wedge ook je putter mee. Neem de hark mee naar
de plek waar je in de bunker moet slaan. Vergeet
na je slag niet de bunker aan te harken en je beide
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SPEEL READY GOLF
Ook de organisatie van de Limburgse Golfkampioenschappen heeft welgemeende doch
dringende adviezen aangaande slow play tijdens de wedstrijden op 6 oktober opgesteld
die op de site na te lezen zijn.

stokken mee te nemen. De potentiële tijdwinst bedraagt minimaal 40 seconden per speler.

noteren. De potentiële tijdwinst bedraagt minimaal
40 seconden per flight en per hole.

6. Als je niet meer kunt scoren.
Als je bij Stableford geen punten meer kunt maken, dan moet je direct je bal oppakken. Spaar je
zenuwen en die van je teamgenoten. De potentiële
tijdwinst is minimaal 1 minuut per speler en per
hole.

10. Wanneer moet je spelen?
Als je 260 meter voor de green staat en je bent
een ‘korte’ speler, dan moet je per se gaan slaan,
want je hebt nauwelijks een kans om de green te
bereiken of de spelers op de green te storen bij
hun spel. De potentiële tijdwinst is ten minste 40
seconden per speler en slag.

7. Op de green.
Bestudeer de green, terwijl andere spelers putten.
Let op de bal van je tegenstanders. Zo spaar je tijd
voor de lezing van de green. Speel rustig en geconcentreerd. De potentiële tijdwinst bedraagt minimaal 30 seconden per speler en hole. Sommige
spelers verliezen onnodig veel tijd op de green.
Met vier van dit soort spelers gaan zo’n 20 minuten
per ronde verloren.
8. Verdere tijdwinst op
de green.
Als je bal dicht in de buurt
van de hole ligt en je niet
direct voor een eagle moet
putten, vraag dan je medespelers of je zonder de bal te marken mag putten (de hole afmaken). De potentiële tijdwinst bedraagt minimaal 20 seconden per putt.
9. En als je je scores opschrijft.....
Wanneer je uitgeholed hebt, moet je de green onmiddellijk verlaten en pas bij de volgende afslagplaats naar de score van je partner vragen en daar
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11. Proefslagen
Ze zeggen vaak dat men
de beste swing maakt met
de proefslag. Eén proefslag
volstaat meestal. Statistieken bewijzen dat een speler na 2 proefslagen geen
betere slag meer maakt. De potentiële tijdwinst
is tenminste 15 tot 45 minuten per speler en per
ronde. De routine-voorbereidingen en de proefslag
kunnen al snel 30 seconden kosten. Als een speler
bij 80 slagen per ronde onnodig telkens een proefslag te veel maakt, is er ongeveer 45 minuten ‘onnodige’ speeltijd verbruikt.
Slotopmerking
Als je met deze instructies rekening houdt, kan een
rondje golf, zonder te stressen en te pressen, van
een gemiddelde speelduur van 4 uur en 30 minuten verminderd worden tot 3 uur en 45 minuten.
Een winst van drie kwartier. Zonder aan spelplezier
in te boeten.
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Plaatselijke regels Hoenshuis 6 oktober 2019

Deze plaatselijke regels vervangen
de plaatselijke regels op de scorekaart!

BUITEN DE BAAN
Is aangegeven door wit gemarkeerde palen en/of
hekken rondom de baan/driving range. Een bal die
de grens van buiten de baan passeert en over de
openbare weg op een ander deel van de baan stil
komt te liggen is buiten de baan.
ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN
a) Grond in bewerking: grond in bewerking is elk
gebied dat is omgeven door blauwe palen en/of
door blauwe of witte lijnen.
b) Geverfde markeringen; geverfde lijnen of stippen
op de green of in het algemene gebied gemaaid
op fairwayhoogte of lager worden beschouwd als
grond in bewerking waarvan ontwijken zonder straf
is toegestaan volgens Regel 16.1. Maar er is geen
sprake van een belemmering als de stippen of lijnen alleen een belemmering vormen voor de stand
van de speler.
c) Gaten gegraven door dieren; Regel 16.1 is als
volgt aangepast: Er is geen sprake van een belemmering door een gat gegraven door dieren wanneer deze alleen een belemmering vormt voor de
stand van de speler.
VASTE OBSTAKELS
Vast obstakel op of dichtbij de green
Deze regel is alleen van toepassing als de bal en het
obstakel zich beide in een gedeelte van het algemene gebied bevinden dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager. In aanvulling op belemmeringen
zoals omschreven in Regel 16-1a, als een bal in het
algemene gebied ligt, is er ook sprake van een belemmering als een vast obstakel zich op de speellijn van de speler bevindt, binnen twee clublengten
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van de green ligt, en binnen twee clublengten van
de bal. De speler mag de belemmering ontwijken
volgens Regel 16-1b. (Uitzondering - Een vast obstakel mag niet ontweken worden als de speler een
speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.)
INGEBEDDE BAL IN BUNKERWAND
Regel 16.3 is als volgt aangepast: ontwijken zonder
strafslag is niet toegestaan als een bal is ingebed in
gestapelde graszoden of een aarden wand boven
een bunker.
VERVOER
Tijdens een ronde, mag een speler of caddie geen
gebruik maken van gemotoriseerd vervoer, behalve
als dit is toegestaan, of achteraf is goedgekeurd
door de Commissie. Voor een speler die een slag
gaat doen, of heeft gedaan, onder de procedure
van slag en afstand, is het altijd toegestaan om gebruik te maken van gemotoriseerd vervoer.
De speler krijgt de algemene straf voor iedere
hole waar deze plaatselijke regel is overtreden.
Indien de overtreding tussen twee holes plaatsvindt, geldt de straf op de volgende hole.
AANGEPAALDE BOMEN
Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone.
Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4)
door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
UITWERPSELEN VAN DIEREN
Uitwerpselen van vogels (o.a. ganzen) mogen naar
keuze van de speler worden behandeld als:
• een los natuurlijk voorwerp dat mag worden
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verwijderd volgens Regel 15.1, of
• grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.
[Als uitwerpselen worden aangetroffen op de
green, dan mogen de uitwerpselen van de speellijn worden verwijderd. Als hierbij de speellijn of
andere omstandigheden die de slag beïnvloeden,
worden verbeterd, dan volgt geen straf volgens Regel 8-1a.]

Straf voor spelen van bal van een verkeerde
plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

1. OVERIGE INFORMATIE
a) Onderbreking van het spel (R5.7b)
Een onderbreking van het spel vanwege een gevaarlijke situatie wordt aangegeven door een aanhoudende toon van een sirene/hoorn. Alle andere onderbrekingen worden aangegeven met drie opeenvolgende
tonen van een sirene/hoorn. In alle gevallen wordt het hervatten van het spel aangegeven door middel
van twee korte sirene/hoorn tonen.
b) Alle afstanden tot midden green (wit = 200m, geel = 150m, blauw = 100m).
2. STAF
WL = WEDSTRIJDLEIDER;

CR = CHIEF REFEREE;

WECO = WEDSTRIJDCOMMISSIE;

Commissie: Hans de Roos (WL)
Referees: Alex Kremer
Gilion van Lierop (CR)		
Ed Crombeen,
Con Raes (WeCo Hoenshuis)		
Marianne Soomers

Vergeet het Zero Tolerance en
Slow Play beleid niet!!
Indien er een referee nodig is en niet direct beschikbaar is bel: 06 – 50 236 926.
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Handgebaren spotters

Bal 100% te vinden

Bal niet gezien of Out of Bounds

Er staan spotters op hole1, 6
en 7 gecombineerd, 10, 11 en
12 gecombineerd, 16 en 17.
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D

e 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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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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De innerlijke vrede
Golf als praktische filosofie
Golf is niet alleen sport, maar vooral een spel.
Natuurlijk, het meest eerbiedwaardige en complexe spel dat we ons kunnen voorstellen. Voor de
meesten van ons een constante juxtapositie van het
hoogste plezier en de meest verschrikkelijke kwelling - afhankelijk van de balvlucht.
Ik ken geen enkele golfer die constant gelijkmoedig
door de baan loopt, zelfs als dat precies is wat ons
spirituele doel zou moeten zijn. De emotionele seismograaf blijkt extreem in beide richtingen. En in
beide emotionele toestanden, zowel op grote hoogte
als in doodsangst, helpt alcohol natuurlijk.
Natuurlijk wil ik niemand tot alcoholisme aanzetten. En het gaat niet om het drinken.
Het gaat om de sensuele ervaring en het genot dat we nog steeds ervaren, zelfs na een
mislukking. Deze ervaring moet echter worden aangeleerd.

Der größte Feind des Menschen Wohl,
das ist und bleibt der Alkohol,
doch in der Bibel steht geschrieben,
du sollst auch deine Feinde lieben!
(Onbekend)

F

lerergste geval filosoferen. Zo veel gelukkiger wordt
hij daar niet van. Het werk is moeizaam, reizen is

ranz Kafa (1883-1924) zei het zo: „Het le-

duur, roken is mensonvriendelijk, de erotische in-

ven is een voortdurende afleiding die niet

spanningen blijken al gauw een opgebrande lucifer,

eens tot bezinning laat komen waarvan ze

het lekkere eten (en drinken) heeft weliswaar het

afleidt.“ Als je kritisch bekijkt waar de mens zich

voordeel dat de behoefte twee keer per dag terug-

de hele dag mee bezig houdt, dan besef je welke

keert, maar de bevrediging daarvan is ongezond.

diepe waarheid in dit citaat schuilt. In Azië of Afrika

De filosofie tenslotte bederft met toenemend in-

mag het anders zijn, maar de westerse geest kan

zicht de rest van de levensvreugde. Welke van deze

het nauwelijks rustig aan doen, het leven eenvou-

afleidingen is dan vrij van schadelijke bijwerkingen?

dig nemen zoals het is en gelukkig zijn als het hem

TV? De programma’s van de commerciële zenders

aan niets ontbreekt.

munten nu niet direct uit in geestelijk verheffende

Hij moet iets te doen hebben: werken, reizen,

inhoud en wie, zoals in sommige kringen, meer dan

op jacht gaan, erotische illusies najagen, TV kijken,

vier uur voor de buis zit, loopt het gevaar z’n (over)

lezen, roken, lekker eten, golf spelen en in het al-

gewicht te verhogen en z’n IQ te verlagen.
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Superieur

treedt, wordt door alcohol nóg gemakkelijker en

De golfsport toont hier zijn superioriteit. Hij heeft,

sneller bereikt. Een fles wijn (rood of wit is hier ir-

als het jaarlijkse speelrecht eenmaal afgeboekt is,

relevant) is als 18 holes golf. In deze verhouding

geen verdere negatieve bijwerkingen. Het bij gele-

‘loopt’ menigeen 36 holes op een dag. Overdaad en

genheid jammeren over rugpijn, krakende knieën

tekenen van verslavend gedrag moeten natuurlijk

en gezwollen polsen

worden afgewezen;

en ellebogen moet

voor de bedreigde

positief

beoordeeld

medemensen is het

worden. Het bewijst

aanbevelenswaardig

namelijk

ver-

om incidenteel een

trouwen van de kla-

alcoholvrije middag

ger om zonder deze

in te stellen. Wie veel

kwalen een goede

in

speler te zijn. Zelfs

werkt, zoals stemac-

als men na zo’n vijf

teurs,

uur van een uitput-

mediamanagers en

tende ronde terug-

advocaten, moet iets

keert, voelt men zich

doen tegen het uit-

na het eerste drankje

drogen van de slijm-

op hole 19 een kleine

vliezen. Hierbij geldt

held die tegenslagen

de waarheid van het

overwonnen en iets

bierbrouwersgilde:

gepresteerd

heeft.

elke dag zonder bier

De door derden of

is een gevaar voor

door allerlei andere

de gezondheid.

zaken

droge

ruimten

muzikanten,

veroorzaakte

oorzaken
slechte

het

van
spel

zijn
vertelt

Prosecco
Het is dan ook niet

men ook graag aan niet-ge•nteresseerden voor wie

verwonderlijk dat niet een fabriek van frisdranken

deze gang van zaken absoluut hiëroglifisch is. Golf

maar een distilleerderij van alcoholische dranken

heeft met sex gemeen dat het ook plezier verschaft

reeds in 1927 een club, speciaal voor golfers, heeft

als men het niet kan.

opgericht: de Bols hole-in-one club. Heeft iemand
eenmaal een hole-in-one geslagen, dan kan hij lid

Incidenteel

worden van die club. Het spreekt daarbij van zelf

Deze innerlijke vrede die na de ronde golf in-

dat de betreffende golfer de smaak van een fijn ge-
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destilleerde drank als korenwijn - met een c of met

veranderen. Als een vrouw zich namelijk helemaal

een k - op zijn waarde weet te schatten.

geen zorgen meer om de man maakt, is de innerlijke band van de relatie in gevaar. Wil men dit risiko

Bij langjarige huwelijken en alle daarop gebaseer-

door een plotselinge, ongemotiveerde abstinentie

de partnerschapsvoorwaardelijke samenlevingsvor-

aangaan? Alleen hieruit wordt duidelijk dat een le-

men ontstaat vaak het probleem dat een deel des

ven zonder alcohol net zo gevaarlijk kan zijn zoals

avonds nog onrustig is en niet kan inslapen. Vóór

een leven zonder golf afbreuk kan doen aan de ge-

het huwelijk lost men dat probleem meestal an-

zonde kringloop en het psychische evenwicht.

ders op, later is een goed glas wijn een altijd weer
werkzame, deugdelijke hulp bij het inslapen.
De grondwet schrijft voor dat vrouwen bij het gebruik van alcohol niet mogen worden benadeeld.
Dit doel is men in de betere kringen al aardig aan
het verwezenlijken. Daar gebeurt het vaker dat de
zorgzame echtgenote die in de Cayenne of de X5
van een Proseccolunch naar huis terugkeert, onderweg een muurtje of een kliko schramt. Nadat
de vrouwen eeuwenlang onderdrukt werden, mag
men hier niet kinderachtig over zijn. De verstandige man is zich er van bewust dat een fles Prosecco
de zelfde gelukstoestand op kan roepen als een

Concluderend kan men vaststellen dat golf en

wandeling door de PC Hooftstraat met aan beide

alcohol, in de juiste mate beoefend respectievelijk

armen een aantal draagtassen van designmerken

genuttigd, de mens uit de nood bevrijden die leidt

waarvoor geen bijdrage van 0,25 euro wordt ge-

tot het zich bezighouden met de filosofie. Alcohol

vraagd. De afschrijving voor de aankoop van een

vult het golfspel aan in een belangrijke functie: ie-

fles Prosecco belast de kredietkaart daarentegen

dereen die bij de prijsuitreiking met lege handen

vele malen minder.

blijft staan, heeft aanspraak op een goed gevuld
glas, vindt daarbij troost en gaat daardoor niet he-

Het probleem dat vrouwen met alcohol heb-

lemaal met niets naar huis.

ben is meestal een ander. De natuur dwingt haar
er toe de man op gezette tijden te berispen dat hij
te veel drinkt. De ervaring leert dat men deze kri-

FPJ

tisch-verwijtende uitingen zonder enige vorm van
tegenspraak moet billijken, zonder zijn gedrag te
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