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Zondag 4 oktober 2020
Limburgse Golf Kampioenschappen

Golfbaan “De Golfhorst”
Raamweg 8 - 5966 RM America
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Hans de Roos
Organisatie LGK

V

oor je ligt het 4e nummer van
het Magazine van de Limburgse
Golfkampioenschappen. Nu het
Coronavirus om zich heen grijpt
verandert alles. Zo is de vergadering van
de Stichting Samenwerkende Limburgse
Golfverenigingen van zaterdag 21 maart
afgelast. Ook hebben we besloten onze
eerste vergadering met het bestuur en
de horeca van De Golfhorst, waar op 4
oktober a.s. de volgende Limburgse Golfkampioenschappen worden gehouden,
voorlopig uit te stellen.
In deze editie blikken we terug op de LGK
van 6 oktober vorig jaar gehouden op
Golfbaan Hoenshuis. Deze versie van het
toernooi zal de boeken ingaan als een
van de natste wedstrijden die er in de
lange reeks van de Limburg Golf Trophy
en de Limburgse Golfkampioenschappen
gespeeld zijn. Met name door de hulp
van de referees Gilion, Alex, Ed en Marianne en het doorzettingsvermogen van
alle deelnemers is het ondanks de voortdurende regenval en de kletsnatte baan
gelukt om het toernooi uit te spelen. En
of de duvel er mee speelde, toen alle spelers binnen waren kwam er een waterig
zonnetje door de dikke wolkenlaag.
Ook willen we de vele vrijwilligers en de
horeca van Hoenshuis bij deze nogmaals
bedanken voor hun inzet en zorg om het
toernooi goed te laten verlopen.

LGK MAGAZINE - MAART 2020

Dit jaar had zich
voor het eerst een
team van Golfclub De Berckt
ingeschreven, zodat we 12 teams konden
verwelkomen op Hoenshuis. Het verslag
van Leon Hutjens kun je verderop in het
Magazine terug vinden, evenals de verslagen van Hoenshuis, De Golfhorst, Geijsteren en Crossmoor.
Uit de verslagen blijkt wel hoe blij iedereen was om na de wedstrijd lekker lang
en warm te douchen en daarna te genieten van het prima verzorgde Italiaans buffet. Net als in 2018 werd Hoenshuis met
een ruime voorsprong de teamwinnaar.
De winnaars in de individuele klassementen waren in de Strokeplay categorie Gabi
Dietrich (Hoenshuis) en Cyrill Coenen
(De Herkenbosche) en in de Stableford
categorie Jeanne Ebus (Crossmoor) en
Jochem Vandorpe (Brunsummerheide).
Op basis van de evaluatie over het afgelopen toernooi hebben we onze reglementen en het draaiboek weer kunnen verbeteren. Ineke Willemse en ondergetekende
gaan in april een nieuwe datum plannen
om met De Golfhorst een eerste aanzet te
geven voor het toernooi van 2020.
Wij hopen de deelnemers en vrijwilligers
daar op 4 oktober in goede gezondheid
te mogen verwelkomen.
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Jacques Paulissen
Voorzitter SSLG en Golf & Country Club Hoenshuis

I

n 2019 was GCC Hoenshuis gastheer van de Limburgse Golfkampioenschappen
(LGK), die voor het eerst als zodanig werden georganiseerd door de Stichting
Samenwerkende Limburgse Golfverenigingen, na voorheen als Limburg Golf Trophy
door het leven te zijn gegaan.

Niet alleen dit was memorabel, maar helaas ook de weersomstandigheden.
Vrijwel de gehele wedstrijd heeft het geregend en dat vergde veel van de spelers,
eferees, spotters en andere vrijwilligers.
Zelf heb ik enkele uren (mee)gespot en de ontberingen aan den lijve ondervonden.
Desalniettemin meen ik te mogen spreken van een geslaagd provinciaal toptoernooi.
Het overgrote deel van de Limburgse golfverenigingen was met een team present
en het niveau mocht er zeker zijn. Het streven is immers erop gericht om de LGK te
profileren als het sportieve hoogtepunt van het golfseizoen in Limburg.
De culinaire verzorging in het clubhuis was prima en na de prijsuitreiking volgde
een alleszins gezellige nazit.
Graag wil ik allen die hebben meegewerkt aan het welslagen van de editie 2019
dankzeggen.
De betrokkenheid van velen inspireert ertoe om op de ingeslagen weg voort te
gaan en de LGK naar een nog hoger niveau te tillen in 2020, wanneer De Golfhorst
de eer te beurt valt het toernooi te organiseren.
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2019
Wedstrijdverslag Golf en Countryclub Hoenshuis

Bij de heren had titelverdediger Wesley Theunissen
3 slagen teveel nodig om zijn titel te verdedigen.
Zo wist Cyrill Coenen (De Herkenbosche) met een
score van 76 slagen (+4) de tltel Limburgs Golf
Kampioen op te eisen.

O

p zondag 6 oktober werden op G&CC
Hoenshuis de Limburgse Golf Kampioenschappen 2019 gehouden.

Waar Hoenshuis een bekend terrein is voor menige
golfer uit Limburg, keek menige deelnemer aan de
LGK in oktober zijn ogen uit. Zo had Hoenshuis de
nodige veranderingen ondergaan, waaronder de
fraaie aanpassingen aan de slotholes 17 & 18. Genoeg ingrediënten om er een spannend kampioenschap van te maken.
Niets bleek minder waar op zondag 6 oktober. Hoenshuis had op zijn thuisbaan drie titels te verdedigen: Limburgs Golf Kampioen dames (Gabi Dietrich), Limburgs Golf Kampioen
heren (Wesley Theunissen) en Limburgs Golf
Kampioen club (Hoenshuis). Bij de dames wist
Gabi Dietrich haar titel met verve te verdedigen.
Met een bruto score van 83 slagen (+11) bleef
ze clubgenoot Jasmijn Villhaber 2 slagen voor.
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Op de tweede plek eindigde het drietal Wouter Villhaber (Hoenshuis), Alex Pastor (Maastricht) en Wesley Theunissen (Hoenshuis) met 79 slagen (+7).
Op basis van het hoogste handicap kreeg Wouter
Villhaber uiteindelijk de tweede prijs toegediend.
Als beste team wist Hoenshuis ruimschoots zijn titel
te verdedigen. Het zestal - Wesley Theunissen (hcp
0.0), Wouter Villhaber (1.9), Michael Sarijoen (hcp
3.3), Gabi Dietrich (hcp 4.0), Jasmijn Villhaber (hcp
6.6) en Marianne Vriezelaar (hcp 13.9) - behaalde
166 punten, waardoor zij de nummer 2 (Geijsteren) met maar liefst 22 punten voorbleven.
Door het winnen van de titel, komt het totaal aantal
overwinningen voor Hoenshuis op 7 te staan. Hiermee lopen ze in op Brunssumerheide dat met 10
titels de lijstaanvoerder is als Limburgse club met
meeste Limburgse teamtitels.

Wesley Theunissen
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2019
Wedstrijdverslag Golfclub De Berckt

V

oor het eerst in de historie heeft golfvereniging De Berckt deelgenomen aan de Limburgse Golf Kampioenschappen.

Het is een mooie traditie (1e wedstrijd werd al in
2007 gespeeld) om met de Samenwerkende Limburgse Golfverenigingen een keer per jaar bij elkaar te komen en de beste spelers van het seizoen
te laten strijden om het Limburgs Kampioenschap
Strokeplay en Stableford en/of de Trophy binnen
te halen voor hun vereniging.
Dit jaar waren afgevaardigd Leon Hutjens, Ben
Claassen, Roy Gubbels, Wolfgang Quirin, Anja
Smeets en Maria Thijssen. Om 7.30 uur werd
verzameld bij de Berckt om gezamenlijk naar de
prachtige golf en countryclub Hoenshuis te gaan
in Voerendaal. We werden ontvangen met koffie/
thee en vlaai. Na de aanmelding bij de commissie
konden we ons gaan begeven naar de teeboxen
waar op hole 1 en op hole 10 werd gestart.
Er werd in 2 categorieën gespeeld. Handicap 11 en
hoger speelden stableford vanaf de gele tees en
handicap 10,9 en lager speelden strokeplay vanaf
de witte tees. Het weer heeft ons helaas die dag
in de steek gelaten. Van ‘s morgens tot ‘s avonds
alleen maar regen. Dit heeft de scores ook danig
parten gespeeld.

Tevens waren er diverse marshalls en rulers aanwezig om bij onenigheid direct een ruling te kunnen geven. Na afloop konden we genieten van een
heerlijke warme douche (het hoogtepunt van de
dag, hahaha).
Omstreeks 18.00 uur werden de prijzen uitgereikt
aan de nummers 1, 2 en 3 van de strokeplay- en
stableford-wedstrijd en aan het uiteindelijke winnende team werd de Limburg trophy uitgereikt.
Het winnende team was Hoenshuis.
Helaas hadden Roy, Wolfgang, Anja en Maria een
mindere dag te pakken waar het weer mede debet
aan is geweest. Ben en Leon zijn in de middenmoot geeindigd. Om de dag toch met een goed
gevoel af te sluiten zijn we onder het genot van
een lekker glas wijn (cola voor Ben) gaan genieten
van het buffet waardoor we met een vol buikje
huiswaarts konden keren.
Leon Hutjens

De organisatie was strak geregeld. Op de teebox
van 1 werd de naam omgeroepen van de golfer en
van welke golfvereniging deze was afgevaardigd.
In de baan stonden diverse spotters om de bal te
volgen zodat de snelheid van het spel gegarandeerd was.
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2019
Wedstrijdverslag Golfvereniging Golfhorst

LGK 2019: nat, natter, kletsnat!

Individueel was Ton de beste met 30 punten, maar
de rest kwam helaas met een score binnen waarmee een goede teamscore ver te zoeken was.

D

e mentale voorbereiding van het Golfhorstteam op de Limburgse golfkampioenschappen was optimaal.

Ondergetekende had zaterdag het maandbeker
klassement 2019 gewonnen en Marian/Brigitte/
Marc/Marco en Ton hadden zich via de zaterdagwedstrijd goed opgewarmd met het doel om als
team de Limburg Trophy binnen te halen.
De weersverwachtingen waren ongekend slecht
en bij aankomst bij G & C club Hoenshuis in Voerendaal nog slechter. Alle deelnemers hadden natuurlijk met dit probleem te maken, maar de baan
was zompig en op een gegeven moment waren de
greens zelfs doorweekt.
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Thuisploeg Hoenshuis ging er met de winst vandoor en ook individueel was het Hoenshuis dat
de prijzen pakte. Bij de heren met een score van
76 slagen. Hoe hij het gedaan heeft? Joost mag
het weten, maar petje af onder deze omstandigheden.
Volgend jaar vindt het LGK plaats op onze Golfhorst
en hopelijk is ons team dan ook in het voordeel.
Dus iedereen het beste beentje voorzetten tijdens
de strokeplay 2020 om je voor dat LGK te kwalificeren.
Zelf vind ik het altijd een eer en bovendien heel
leuk om voor de Golfhorst uit te komen. Dus ik ga
wederom mijn best doen in 2020.
Teamgenoten bedankt en iedereen succes het komend jaar.
Karel Dirkse
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2019
Wedstrijdverslag Golfclub en CC Geijsteren

Team Geijsteren vice-kampioen
op de Limburgse Golfkampioenschappen.

O

nder erbarmelijke weersomstandigheden
werden op zondag 6 oktober 2019 op de
golfbaan in Hoenshuis de LGK gespeeld.
In Zuid-Limburg pakte het weer met constante regen van begin tot einde nog veel slechter uit dan
voorspeld.
Hoezo waterdichte schoenen, hoezo waterdichte
kleding!!!!
Tot op het bot koud en nat een kwartier onder de
hete douche te mogen staan om alle misere uit het
lijf te verdrijven was al een heerlijke beloning voor
een dag zwoegen door de limburgse klei.
Het horen van die 2e plek deed pardoes alle ellende vergeten en maakte de vorige beloning tot
een feestje. De voorspelbare 1e plaats van Hoenshuis (thuisclub en vorig jaar ook al kampioen) met
een gemiddelde exacte handicap van 3 versus ons
gemiddelde van 6, deed op geen enkele wijze afbreuk aan onze 2e plaats.

Voor Geijsteren bijna een
thuiswedstrijd. Wellicht zit
er dan voor ons nog meer in
‘t vat.
De scores van de leden van het team waren:
Jeanine 31 punten en 3e prijs bij de SP dames.
Geert 30 punten
Birgit 29 punten
Barry 28 punten
Noa 26 punten
Loredana 24 punten.
Met in totaal 144 punten behaalde team Geijsteren dus een fraaie tweede plek bij deze kampioenschappen.
Poficiat kanjers, jullie mogen best een beetje trots
zijn op jezelf!
Geert Willems

Onze missie (vorig jaar nog 6e, niet
spelen voor jezelf maar voor het team,
elk puntje is er een, we gaan voor de
knikkers), om bij de eerste drie te eindigen is met deze 2e plaats meer dan
volbracht. Dank aan de knaap die ons
in velerlei opzicht heeft gesteund. De
Golfhorst is volgend jaar gastheer/
gastvrouw van de LGK.
Van begin tot einde: regen, regen, regen.
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2019
Wedstrijdverslag Golfclub Crossmoor

Team Crossmoor succesvol bij
Limburgse Golfkampioenschappen

Z

ondag 6 oktober 2019 zijn de Limburgse Golf Kampioenschappen gespeeld
op de prachtige golfbaan Hoenshuis.

Aan de wedstrijd werd deelgenomen door 12
golfclubs. Crossmoor had vanwege het samenvallen met de commissie dag een speciaal team afgevaardigd. Hetty Schram,
Ria Houben, Jeanne Ebus,
Joost Verhoeven, Ton Houben en René van Geleuken kregen de eervolle
opdracht Crossmoor te
vertegenwoordigen. En zij
deden dat met verve onder
extreme omstandigheden.

Het was geen verrassing dat het team Hoenshuis
met afstand winnaar werd. Crossmoor moest
slechts met 1 punt voorrang geven aan de nummer 2, golfclub Gijsteren. Onze golfers hebben
zeker met spijt teruggedacht aan die vermaledijde
gemiste korte putjes….
Ondanks dat een mooie 3e
plek dus voor Crossmoor
met als topper Jeanne
Ebus als individuele winnaar bij de dames met 35
stablefordpunten. Waar de
ene worstelde met greens,
viel bij haar de ene putt na
de andere, kort, lang, het
maakte allemaal niet uit.
Chapeau……!!!

De hele dag regen, regen
en nog eens regen maakte
de Limburgse baan zwaar.
Na een drankje een een
Tijdens de 2e negen was
prima Italiaans buffet waer op de afslag geen droog
ren de ontberingen snel
Jeanne Ebus ontvangt haar prijs van Hans de Roos
plekje meer te vinden. Het
vergeten.
(m) en Jacques Paulissen (l).
was
verbazingwekkend
dat de greens bespeelbaar
Voor het team was het een
bleven tot het laatst toe. Iedereen kwam door, en gedenkwaardige dag, al zal dat voor ieder individoornat aan in het clubhuis. De warme douche duele deelnemer vanuit zijn eigen perspectief verwas meer dan welkom.
schillend zijn.
De dag was uitstekend, op professionele wijze georganiseerd. Jammer dat de weergoden niet meewerkten.
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René van Geleuken
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Organiserende 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 de Golf & Country Club Hoenshuis
en in 2020 wordt dat de Golfbaan de Golfhorst in America. Naast organiserende clubs zijn er ook aangesloten golfclubs waarvan de leden zich kunnen kwalificeren voor de kampioenschappen.

Organisator 2020

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

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

Golfclub De Berckt
Berckt 1
5991 PD, Baarlo
Tel.: 06 -10442516
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Golf & CC Geijsteren
Het Spekt 2
5862 AZ Geijsteren
Telefoon: 0478 - 532592

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

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

Gof & CC de Herkenbosche
Stationsweg 100
6075 CD Herkenbosch
Tel.: 0475 - 529529
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Organiserende golfclubs

DE MAASTRICHTSCHE

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

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

Golf & CC Hoenshuis
Hoensweg 17
6367 GN Voerendaal
Tel: 045 - 5753300

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

Overige aangesloten golfclubs

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

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

Golfclub Eyckenduyn
Kesselseweg 9
5988 CC Helden
Tel: 077 - 8512865

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