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EDITORIAL

De organisatie van de Limburgse Golf Kam-
pioenschappen heeft onlangs besloten 
dat de editie van 2020 georganiseerd gaat 

worden. Natuurlijk is dit onder voorbehoud dat de 
situatie rond Corona niet wezenlijk verslechtert en 
dat de richtlijnen van het RIVM en van NOC-NSF en 
de NGF gevolgd kunnen worden. Op dit moment 
is dat het geval, zo is gebleken uit gesprekken die 
we met de vereniging en de horeca van De Golf-
horst hebben gehad. 

Het toernooi zal plaatsvinden op zondag 4 okto-
ber waaraan, zoals het er momenteel uitziet, elf 
Limburgse Golfverenigingen zullen deelnemen. 
Wij als organisatie zijn blij dat we met dit aantal 
deelnemende verenigingen kunnen spreken van 
een volwaardig kampioenschapstoernooi.
 
Wel zullen er een aantal passende maatregelen ge-
nomen worden om de gezondheid van een ieder 
niet in gevaar te brengen. We hebben besloten die 
zondag geen toeschouwers op de baan en in het 
clubhuis toe te laten. We willen daarmee bereiken 
dat alleen deelnemers, organisatie en horecaper-
soneel op het complex aanwezig zijn. 

In het clubhuis zal een looproute worden aange-
geven, waarvan wij verwachten dat die door een-
ieder zal worden gerespecteerd. De douches zul-
len gesloten blijven, maar er is voldoende sanitair 
beschikbaar voor de aanwezigen.

 

Bij de ontvangst krijgt elke vereniging een eigen 
tafel toegewezen met voldoende onderlinge af-
stand voor de 6 spelers. Bij binnenkomst krijgen 
elke 2 flights gezamenlijk een eigen tafel, zodat 
ook hier weer maximaal 6 spelers bij elkaar ko-
men te zitten. Verder zal er geen gezamenlijk diner 
plaatsvinden na de prijsuitreiking maar wordt na 
binnenkomst aan de deelnemers een tapasschotel 
geserveerd. 

Zo spoedig mogelijk na binnenkomst van alle spe-
lers vindt de prijsuitreiking plaats, hetgeen dan 
tevens het einde zal zijn van een hopelijk mooie 
golfdag. Over verdere details, zoals het afhalen 
van de scorekaarten en het inleveren daarvan zul-
len we de deelnemers t.z.t. duidelijk informeren.
 
Met deze maatregelen verwachten we te bereiken 
dat iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt om 
aan de LGK 2020 deel te nemen. En natuurlijk ho-
pen we dat het een droge dag gaat worden, want 
na alle regen van de vorige editie op Hoenshuis 
zijn we wel toe aan een lekkere zonnige dag.
 
Deelnemers: 
tot 4 oktober op 
De Golfhorst!

Met sportieve 
groet,

Hans de Roos
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A ls ik dit stukje schrijf, 8 augustus, is het bui-
ten 37 graden. Bepaald geen lekker golf-
weer. In oktober zullen we deze tempera-

turen waarschijnlijk niet meer hebben, maar dan 
ligt er mogelijk wel een bui op de loer. Hopelijk niet 
zoals vorig jaar op de baan van GC&C Hoenshuis, 
een bui van bijna een hele dag. Nu is het dus code 
oranje. Deze waarschuwingscode geldt helaas in 
meerdere opzichten, niet alleen voor het weer. 

Naast het gewone leven wordt ook de golfwereld 
dit jaar gedomineerd door het coronavirus. De 
eerste kennismaking als voorbereiding van het 
LGK stond in maart gepland. Om de bekende re-
den moest deze bijeenkomst worden uitgesteld. 
Half juni waren de signalen van het RIVM en het 
kabinet hoopgevend en hadden we ook al enige 
ervaring opgedaan met golfen in tijden van een 
heersend virus. Redenen genoeg om voorzichtig 
te inventariseren óf de kampioenschappen dit jaar 
zouden kunnen doorgaan. 

De medewerkers van de Golfhorst hebben er alles 
aan gedaan om coronaveilig te kunnen golfen en 
om veilig gebruik te maken van het clubhuis. Ui-
teraard is daarbij rekening gehouden met het pro-
tocol dat de NGF daarvoor heeft opgesteld. Gaan-
deweg het eerste gesprek groeide het vertrouwen 
dan ook dat het, onder de op dat moment gelden-
de omstandigheden, mogelijk moet zijn om het 
LGK door te laten gaan. Gelukkig heeft een groot 
deel van de Limburgse golfclubs zijn deelname in-
middels toegezegd.  

Helaas zien we de laatste weken in Nederland en 
in de omringende landen het aantal coronabe-
smettingen weer toenemen. Uiteraard zal het LGK 
alleen worden gehouden als het in alle opzichten 
veilig is om te golfen en om met groepen mensen 
in het clubhuis te kunnen verblijven. Het blijft wel 
spannend.

Maar…veel signalen staan op groen. De golfbaan 
op de Golfhorst ligt er prachtig bij. In het voorjaar 
zijn enkele teeboxen vernieuwd en fairways ge-
renoveerd. Vanaf 1 september zal de altijd uitda-
gende “berg” aanzienlijk gemakkelijker te belopen 
zijn, omdat de nu nog zanderige paden worden 
geasfalteerd. 

Namens Golfvereniging Golfhorst heet ik u harte-
lijk welkom op zondag 4 oktober en wens ik u een 
sportief en succesvol kampioenschap. 
Wij zullen er alles aan doen om deze dag tot een 
succes te maken. Graag tot ziens op de om zijn 
gezelligheid en gastvrijheid bekendstaande Golf-
horst in America.

Jan Buskes
Voorzitter  

Vereniging de Golfhorst

Voorwoord

Welkom in America
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De Golfhorst ligt in het Noord Lim-
burgse plaatsje America.  Het ge-
bied, vroeger bekend als de Zu-

ringspeel, kreeg door golf een toegevoegde 
waarde met een natuurlijk uitzichtspunt 
dat zicht verschaft over het uitgestrekte ak-
kerland. Een vriendelijke golfbaan in een 
gastvrije omgeving. Met een geheel in de 
drivingrange geïntegreerd clubhuis. Gast-
vrijheid, toegankelijkheid en gezelligheid 
staan voorop. 

Het complex bestaat uit een volwaar-
dige 18-holes baan, een 9 holes par3 baan 
en uitgebreide oefenfaciliteiten. Het sfeer-
volle clubhuis is gebouwd in de vorm van 
een vliegtuig en aan beide zijden van het 
gebouw is een dubbeldeks driving range, 
die de vleugels vormen. Het lijkt een detail, 
maar is het helemaal niet: het feit dat ieder-
een met zijn golftas door het clubhuis bin-
nenkomt. Iedereen wordt opgemerkt, wordt 
welkom geheten door de mensen achter de 
balie. Er staat een grote tafel in het midden 
van het clubhuis. Die staat er opdat mensen er el-
kaar ontmoeten.

Voor het terras van het clubhuis liggen de oe-
fengreens en met een drivingrange met targets 
kunnen de spelers op de Golfhorst uitgebreid aan 
hun techniek werken. Uniek aan het terrein van de 

Golfhorst, is de compactheid en de extreme hoog-
teverschillen in het landschap. Zo is een gedeelte 
van de 18 holes baan aangelegd op een 35 me-
ter hoge heuvel, zodat spelers genieten van een 
adembenemend uitzicht over het Limburgse en 
Brabantse landschap. Uiteraard is de baan voor-
zien van strategisch geplaatste bunkers en water-
partijen.

De locatie

De kunstmatige verhoging heeft het landschap waarop 
De Golfhorst gesitueerd is, een bijzonder karakter verleend.
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De baan

De baan, aangelegd in 1997, was 
oorspronkelijk par 68, maar in 
2006 is de lay-out van hole 11-12 

en 13 aangepast. De huidige 18 CC baan is 
par 70, met 5 par5, 6 par4, 7 par3. Ofschoon 
het een relatief open baan is, zijn de hinder-
nissen heel strategisch geplaatst. Daarnaast 
is de ‘berg’ een extra uitdaging. Door de gro-
te hoogteverschillen kunt u prachtige verre 
ballen slaan maar soms is ook een goed ge-
doseerde slag naar een hoger gelegen green no-
dig. 

Richtpunt
Longhitters moeten zich beheersen of ze moe-

ten er helemaal voor gaan, precisiespelers kunnen 
er hun hart ophalen met goedgeplaatste appro-

aches. Goed baanmanagement is noodzakelijk. 
Absoluut hoogtepunt is hole 3, een par 5 over 467 
meter, op de berg kunt u genieten van een schit-
terend wijds panoramisch uitzicht. In 2015 is hole 
5 gewijzigd, de green van deze 350 meter lange 
par 4 ligt boven op de berg en is naar rechts ge-
plaats. Achter de green is een nestkast geplaatst, 
een strategisch richtpunt naar de green.

Boven op de ‘berg’ is ook het uitzichtpunt Kulberg, met een kunstwerk van de limburgse kunstenaar 
Ruud van der Beele, de offertafel. 

https://www.ruudvanderbeele.nl/poort-evertsoord-2


7 LGK MAGAZINE - AUGUSTUS 2020

De Vereniging

Al vanaf de begin jaren van de Golfhorst was er 
een grote groep actieve vrijwilligers betrokken bij 
de golfbaan, zij hielden zich bezig met de weke-
lijkse laagdrempelige en toegankelijke wedstrij-
den en een eigen clubblad. 

Op 15 augustus 2002 is de Vereniging de Golf-
horst opgericht en aangesloten bij de NGF, de Ne-
derlandse Golf Federatie.  De Vereniging is een or-
ganisatie met een structuur waarin de aandacht 
aan de leden centraal staat. 

Onder het bestuur zijn een aantal commissies 
geformeerd zoals een wedstrijd-, regel-, handicap- 
en baancommissie, RHB.

Golfbaan de Golfhorst is geen eigendom van de 
vereniging maar van de Golfhorst BV. Ze wordt be-
heerd door de gebroeders Swinkels, zij zijn ook de 
eigenaren van Golfbaan de Swinkelsche in Some-
ren. De vereniging onderhoudt goede contacten 
met de Golfhorst BV en werkt daar uiteraard ook 
nauw mee samen.

Vereniging en BV werken nauw samen

Het sfeervolle clubhuis is gebouwd in de vorm van een vliegtuig en aan beide zijden van het gebouw is een dubbeldeks 

driving range, die de ‘vleugels’ vormen. 
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Reglement van deelname

ALGEMEEN:
De per 1 september, voorafgaande aan het LGK, 
op de website gepubliceerde reglementen “Regle-
ment van Deelname” en “Wedstrijdreglement” zijn 
bindend. Men wordt verzocht de website te raad-
plegen vóór opgave en deelname en zich niet te 
baseren op kopieën van (mogelijk) eerdere edities. 
Zie http://www.limburgsegolfkampioenschap-
pen.nl/wedstrijden/

1.  Organisatie
1.1.  De organisatie is in handen van de LGK-

commissie, vallend onder en rapporterend 
aan de Stichting Samenwerkende Limburg-
se Golfverenigingen (SSLG).

1.2.  De wedstrijdleiding (hierna: Commissie) 
bestaat uit de voorzitter van de LGK-com-
missie, de hoofdreferee en een lid van de 

wedstrijdcommissie 
van de ontvangende 
golfvereniging. 
1.3. De organisatie 
van de LGK volgt ten 
aanzien van Corona 
de richtlijnen van het 
RIVM, NOC/NSF en de 
NGF. Verder zijn de 
door de gastbaan in-
gestelde voorzorgs-
maatregelen van toe-
passing. Deelnemers 
dienen zich hieraan 
te houden en zullen 
daarop door de orga-
nisatie aangesproken 
worden.

2. Locatie & Datum
2.1.  De Limburgse Golf Kampioenschappen 

worden jaarlijks gespeeld op de 1ste zon-
dag van oktober (dit jaar op 4 oktober) op 
een 18 holes baan van een van de bij de 
Stichting Samenwerkende Limburgse Golf-
verenigingen (SSLG) aangesloten golfver-
enigingen. In bijzondere situaties kan de 
organisatie van deze datum afwijken.

2.2.  De locatie van de Limburgse Golf Kampi-
oenschappen rouleert volgens een vastge-
steld schema.

3.  Deelnamecriteria
3.1.  Deelname is mogelijk voor alle verenigin-

gen die aangesloten zijn bij de SSLG en die 

REGLEMENT VAN DEELNAME 
LIMBURGSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN 2020

http://www.limburgsegolfkampioenschappen.nl/wedstrijden/
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zich garant hebben gesteld voor € 540,= 
zijnde het bedrag dat de kosten van de or-
ganisatie dekt.

3.2.  Afvaardiging:
3.2.1.  Elke vereniging vaardigt één team af, be-

staande uit 6 spelers, waarvan minimaal 2 
dames en 2 heren.

3.2.2.  Het is mogelijk om met minder dan 6 spe-
lers in te schrijven. Bij minder dan 5 deel-
nemers ziet de desbetreffende vereniging 
af van aspiraties voor de teamprijs; deelne-
mers strijden dus alleen voor de persoon-
lijke titels. Het kleinere team bestaat uit mi-
nimaal 1 dame en 1 heer. Voor het overige 
zijn alle andere criteria van kracht.

3.2.3.  Voor de wedstrijd wordt een maximale 
EGA-handicap gehanteerd van 24,0. Spe-
lers met een hogere EGA-handicap kunnen 
deelnemen; echter zij spelen van handicap 
24,0.

3.2.4.  Deelnemers dienen homecourse lid te zijn 
van de afvaardigende vereniging.

3.2.5.  De winnaar 
en winnares van de 
Strokeplay wedstrijd 
van het voorafgaande 
jaar worden door de 
organisatie op per-
soonlijke titel uitgeno-
digd hun titel te ver-
dedigen. In principe 
strijden zij buiten hun 
team mee, waarbij in 
dat geval hun resul-
taten niet meetellen 

voor de teamscore. U kunt desgewenst 
deze deelnemers ook in uw team opne-
men. 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 bere-
kend voor greenfee, ontvangst en maaltijd 
(€ 64,00). Wel blijft het vaste deel van het 
inschrijvingsbedrag voor het team volledig 
van toepassing.

3.3.  Verder geldt:
3.3.1.  Caddies zijn niet toegestaan op straffe van 

diskwalificatie van de betreffende speler.
3.3.2.  Het is niet toegestaan dat belangstellenden 

met een flight meelopen.
3.3.3.  Het gebruik van een handicart/buggy is 

alleen toegestaan op vertoon van een gel-
dige lidmaatschapskaart van de Stichting 
Handicart. Reserveringen (door de deelne-
mer zelf ) direct bij de baan maar ook ver-
melden op het inschrijfformulier. 

Reglement van deelname
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 Dit in verband met de beperkte beschik-
baarheid van buggies en ten behoeve van 
de indeling van de wedstrijd. De kosten 
zijn voor eigen rekening.

3.3.4.  De selectie van de af te vaardigen spelers/
speelsters kan door elke vereniging op ba-
sis van zelf te bepalen criteria worden in-
gevuld.

4.  Inschrijving
4.1.  Aanmelding voor deelname van de ver-

eniging moet gedaan zijn vóór 1 augustus 
2020. De samenstelling van het afgevaar-
digde team moet aangeleverd worden 
vóór 19 september 2020.

4.2.  Het vereiste bedrag van inschrijving dient 
vóór 26 september 2020 voldaan te zijn 
op het daarvoor bestemde rekeningnum-
mer; per opgegeven team € 156,= en per 
deelnemer € 64,= (voor een volledig team 
dus € 540,=). Voor het ontvangende team 
worden geen kosten voor de greenfee be-
rekend (korting van € 30,= per deelnemer). 
De deelname is definitief nadat het vereiste 
inschrijvingsbedrag is ontvangen.

4.3.  Clubs dienen via het inschrijfformulier ken-
baar te maken wie van de deelnemers op-
treedt als captain (met vermelding van te-
lefoonnummer en emailadres).

4.4.  Voor elke speler/speelster wordt bij in-
schrijving zijn/haar actuele EGA-handicap, 
NGF-nummer en emailadres doorgegeven. 
De handicap op datum van inschrijving is 
bepalend voor de indeling in de Stroke-
play, dan wel in de Stableford wedstrijd (zie 

hieronder punt 5.1). Op de wedstrijddag 
wordt de actuele EGA-handicap nogmaals 
opgevraagd en de eventuele wijziging ver-
werkt 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.

4.5.  Tot 1 week (7 dagen) vóór de wedstrijddag 
kunnen ingeschreven spelers vervangen 
worden of spelers uitgeschreven worden 
zonder consequenties voor het inschrijfta-
rief. Na deze peildag is het volledige tarief 
van alle opgegeven spelers (per 15 septem-
ber 2019) verschuldigd.

4.6.  Spelers worden ontvangen met koffie/thee 
en vlaai. Bij binnenkomst krijgen de teams 
een eigen tafel toegewezen met voldoende 

Reglement van deelname
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onderlinge afstand voor de spelers.
4.7.  De dag wordt deze editie niet afgesloten 

met een diner. Er wordt een tapas maaltijd 
geserveerd vanaf 16.00 uur, gespreid over 
de binnenkomende flights. Per twee flights 
wordt een tafel gereserveerd met voldoen-
de afstand voor de spelers onderling.

4.8.  De prijsuitreiking volgt zo spoedig moge-
lijk nadat alle flights zijn binnengekomen.

4.9.  Drank, en evt. lunch, is voor eigen reke-
ning. Elk team ontvangt 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 
er door de horeca een gespecificeerde uit-
draai verstrekt.

5.  Wedstrijdvormen, titels en bepaling win-
naar

5.1.  Wedstrijdvormen: Er wordt gespeeld in 

twee wedstrijdvor-
men (bruto Stroke-
play en Stableford 
met handicapver-
rekening) met elk 
aparte individuele 
dames- en herenklas-
sementen:
5.1.1. Strokeplay: 
Spelers met een 
EGA-handicap tot 
en met 11,4 worden 
ingedeeld in de Stro-
keplay (SP) wedstrijd; 

zonder handicapverrekening
5.1.2. Stableford: Spelers met EGA-handicap 11,5 

tot en met 24,0 worden ingedeeld in de 
Stableford (Sfd) wedstrijd, met handicap-
verrekening.

5.1.3.  Om te voorkomen dat er een onevenredig 
aantal deelnemers in de verschillende han-
dicap categorieën ingedeeld moet worden, 
behoudt de organisatie zich het recht voor 
om, nadat alle inschrijvingen zijn ontvan-
gen (maar ten laatste één week voor het 
toernooi) de handicapgrenzen voor de Da-
meswedstrijden en/of de Herenwedstrij-
den met maximaal 2 punten (plus of min) 
aan te passen. Hiermee wordt uiteindelijk 
bepaald of een deelnemer in de Strokeplay 
of Stableford categorie wordt ingedeeld. 
De organisatie zal de deelnemers tijdig (mi-
nimaal twee dagen voor het toernooi) op 
de hoogte brengen van eventuele wijzigin-
gen van de handicapgrenzen.

Reglement van deelname
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5.2.  Titels:
5.2.1.  Limburgs Kampioen Strokeplay Individueel: 

De SP-speler en -speelster, met het laagste 
aantal bruto slagen.

5.2.2.  Limburgs Kampioen Stableford Individu-
eel: De Stableford speler en speelster, met 
de hoogste Sfd score.

5.2.3.  Limburgs Team Kampioen (voorheen “Lim-
burg Golf Trophy”): Het team met cumu-
latief de hoogste Stablefordscore, waarbij 
per team de vijf beste individuele scores 
meetellen voor deze titel.

5.3.  Bepaling winnaars: 
 Bij gelijke score worden de winnaars als 

volgt bepaald:
5.3.1.  Strokeplay wedstrijd: Sudden-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 betref-
fende hole (sudden-death) 
overblijft als winnaar. De 
andere play-off speler(s) 
worden als 2e geklasseerd. 
Verdere klassering op basis 
van hoogste EGA-handi-
cap.
5.3.2.  Stableford wedstrijd: 
Indien 2 spelers (speelsters) 

of meer een gelijke score 
(Stableford) hebben, dan wordt de winnaar 
bepaald op basis van laagste EGA-handi-
cap. Ingeval deze spelers (speelsters) een 
gelijke EGA-handicap hebben dan bepaald 
het lot de winnaar. Verdere rangschikking 
op dezelfde basis.

5.4.  Limburgs Team Kampioen: 
 Bij gelijke eindstand (Sfd) van 2 of meer 

teams zal het team met cumulatief de laag-
ste EGA-handicap winnaar zijn.

5.5.  Voor de wedstrijd geldt verder:
5.5.1.  Aantal te spelen holes: 18.
5.5.2.  De wedstrijd is qualifying als aan de handi-

capcondities worden voldaan.
5.5.3.  Er wordt gestart vanaf 10 uur op hole 1 en 

10.
5.5.4.  Strokeplay en Stableford worden van de 

gele (voor heren) en rode (voor dames) tees 
gespeeld.

Reglement van deelname
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5.5.5.  Dames en heren worden in principe in se-
parate flights ingedeeld.

5.5.6.  De wedstrijdorganisatie zal, per baan waar 
de LGK gespeeld wordt, een acceptabele 
duur van de ronde (speelschema) vaststel-
len. Het speltempo zal geregeld worden 
gecontroleerd op onacceptabele achter-
stand ten opzichte van dit speelschema.

6.  Bepaling CBA
6.1.  Voor de Limburgse Golf Kampioenschap-

pen wordt door de Commissie op basis van 
de vier klassementen van de individuele 
wedstrijden één gemeenschappelijke/uni-
forme CBA vastgesteld.

6.2.  Mochten er zich bijzondere omstandighe-
den voordoen (bijvoorbeeld sterk wisse-
lende weersomstandigheden), dan kan de 
Commissie afwijken van het in punt 6.1 ge-
steld is.

7.  Verwerking scorekaarten
7.1.  De Commissie zal, na verwerken van de sco-

rekaarten 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 betref-
fende eigenaar terecht komt.

7.2.  De   verantwoordelijkheid voor de verwer-
king van de scorekaarten in het handicap-
systeem van zijn/haar homecourse berust 
volledig bij de deelnemers.

8.  Bevoegdheid organisatie
8.1.  De organisatie van de Limburgse Golf 

Kampioenschappen beslist in alle gevallen 
waarin dit wedstrijdreglement niet of on-
voldoende voorziet.

Reglement van deelname
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Golf & Country Club de Herkenbosche
Stationsweg 100
6075 CD Herkenbosch
Tel.: 0475 - 529529

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

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

De Limburgse Golf Kampioenschappen (LGK), voorheen de Limburg Golf Trophy (LGT) 
worden elk jaar op een andere gastbaan gespeeld volgens een roulatiesysteem. 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 gast-
vereniging. 

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

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

Deelnemende golfclubs 2020

Organisator 2020

http://www.golfbaandegolfhorst.nl/home
https://bleijenbeek.nl/
https://www.golfclubgeijsteren.nl/
https://deherkenbosche.nl/nl/vereniging
https://hoenshuis.nl/nl
http://www.limburgsegolfkampioenschappen.nl/deelnemers-2020/
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Golfclub de Maastrichtsche 
Dousbergweg 100
6216 GC Maastricht
Tel.: 043 - 3281740

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

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 De Berckt
Berckt 1
5991 PD, Baarlo
Tel.: 06 -10442516

Deelnemende golfclubs 2020

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

https://www.golfclubmaastricht.nl/
https://www.depeelsegolf.nl/
https://www.zlgolf.nl/
http://golfclubdeberckt.nl/
https://golfbaanecht-susteren.nl/
https://www.landvanthorn.nl/
http://www.limburgsegolfkampioenschappen.nl/deelnemers-2020/

