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EDITORIAL

De organisatie van de Limburgse 
Golf Kampioenschappen heeft on-
langs besloten dat de editie van 
2020-2021 gehouden kan worden 

op de banen van De Golfhorst. Wij zijn blij dat 
wij deze beslissing konden nemen na de af-
gelasting door Corona van de LGK vorig jaar. 

Natuurlijk is dit onder voorbehoud dat de situ-
atie 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 Golfhorst hebben gehad.

Het toernooi zal plaatsvinden op zondag 3 
oktober 2021 waaraan, zoals het er momen-
teel uitziet, dertien Limburgse Golfverenigin-
gen zullen deelnemen. Uiteraard zullen er 
een aantal passende maatregelen genomen 
worden om de gezondheid van eenieder niet 
in gevaar te brengen.

We hebben besloten dat alle aanwezigen, 
dus spelers, organisatie, horecamedewerkers 
en alle andere personen aan een Corona-toe-
gangscontrole moeten voldoen. Begeleiders 
en eventuele toeschouwers mogen niet in de 
baan; zij worden wel in het clubhuis toegela-
ten, uiteraard ook met een toegangscontrole.

In en rond het clubhuis zal een looproute 
worden aangegeven, waarvan wij verwach-
ten dat die door eenieder zal worden geres-
pecteerd. Kleedkamers en douches zijn voor 
spelers beschikbaar. Er is voldoende sanitair 

beschikbaar voor alle aanwezigen.
Bij de ontvangst krijgt elke vereniging een ei-
gen tafel toegewezen met voldoende onder-
linge afstand voor de 6 spelers. Bij binnen-
komst krijgen elke 2 flights gezamenlijk een 
eigen tafel, zodat ook hier weer maximaal 6 
spelers bij elkaar komen te zitten.
Er zal een gezamenlijk diner plaatsvinden na 
de prijsuitreiking, maar ook hiervoor worden 
maatregelen getroffen om de veiligheid te 
waarborgen. 

Over verdere details, zoals het afhalen van de 
scorekaarten en het inleveren daarvan zullen 
we de deelnemers t.z.t. duidelijk informeren.

Met deze maatregelen verwachten we te be-
reiken dat iedereen zich veilig en op zijn ge-
mak voelt om aan de LGK 2020-2021 deel te 
nemen.
Natuurlijk hopen we dat het een droge dag 
gaat worden, want na alle regen van de vorige 
editie in 2019 op Hoenshuis zijn we wel toe 
aan een lekkere zonnige dag.

Deelnemers: tot 3 oktober op De Golfhorst! 

Met sportieve 
groet,

Hans de Roos
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Voorwoord

Opnieuw mag ik een welkomstwoord 
schrijven voor de deelnemers aan de 
Limburgse Golfkampioenschappen. 

Vorig jaar in augustus schreef ik ook een stukje 
voor dit magazine terwijl het 37 graden was 
en het was toen al heel lang droog. Dat is nu 
wel anders, het is nu 17 graden en het regent. 
Dat is niet leuk voor vakantievierders, maar wel 
heel goed voor de golfbanen. De conditie van 
golfbaan de Golfhorst is nu dan ook optimaal. 

Zoveel beter dan vorig jaar, dat je zou kunnen 
zeggen dat het uitstel in 2020 om meerdere re-
denen goed is geweest. We hebben nu prach-
tig begroeide fairways, uitstekende greens en 
prachtige volle vijvers. En mocht deze zomer 
toch nog een warme en droge periode voor 
ons in petto hebben, dan kan de conditie van 
de baan op peil blijven omdat de Golfhorst 
sinds mei van dit jaar beschikt over een bere-
geningsinstallatie. Alle voorwaarden voor een 
top LGK zijn dus voorhanden.

Maar dan moet ook het coronavirus meewer-
ken en niet opnieuw gaan spreiden. De laat-
ste persconferentie van de minister-president 
was in elk geval hoopgevend. De organisatoren 
van het LGK doen er alles aan om het toernooi 
zo veilig mogelijk te laten verlopen, zodat alle 
deelnemers met een goed gevoel naar America 
kunnen afreizen. 

Daarnaast hebben de medewerkers van de 
Golfhorst er alles aan gedaan om coronaveilig 
te kunnen golfen en gebruik te maken van het 
clubhuis en de horeca. 

Bijna alle Limburgse golfclubs hebben zich voor 
het toernooi ingeschreven. Daaruit blijkt dat de 
golfers er aan toe zijn om eindelijk weer eens 
een groot toernooi te kunnen spelen.

Namens Golfvereniging Golfhorst heet ik u har-
telijk welkom op zondag 3 oktober voor de edi-
tie 2020-2021 van het LGK en wens ik u een 
sportief en succesvol kampioenschap. 

Onze vrijwilligers zullen er net als de organi-
satoren alles aan doen om deze dag tot een 
succes te maken. Graag tot ziens op de Golf-
horst in America. De Golfhorst staat bekend 
om zijn gezelligheid en gastvrijheid - dat gaan 
we waarmaken.

Jan Buskes
Voorzitter

Welkom in America
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Vanaf 8.00 uur: Binnenkomst deelnemers, elk team heeft een eigen tafel toegewezen.
 U wordt ontvangen met koffie/thee met vlaai. U vindt het logo en de 

naam van uw vereniging op de tafel. Maximaal 6 personen aan één tafel.

9.30 uur:    Aanvang van de wedstrijd, Strokeplay start op hole 1, Stableford op hole 
10.

Eind wedstrijd: Na binnenkomst kunnen 2 flights / maximaal 6 personen per tafel plaats-
nemen. Per tafel worden bitterballen geserveerd.

17.30 uur: De soep wordt uitgeserveerd.

18.00 uur: Prijsuitreiking.

18.30 uur De dagschotel wordt uitgeserveerd.

20.00 uur Afsluiting van de wedstrijddag.

Programma 3 oktober 2021

Limburgse Golf Kampioenschappen 2020-2021
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Hole 1

Par 5
Stroke 7

Een fijne hole om te beginnen. 
Bij het teeshot heb je alle ruimte. Leg de 2e 
slag net voor of links achter de bunker. Vanaf 
hier is het nog 100 meter naar de green. Long-
hitters kunnen proberen de green in 2 te halen, 
maar let op voor de 4 bunkers die het landings-
gebied bewaken.

445 m 368 m 304 m

Hole 1



7LGK MAGAZINE - AUGUSTUS 2021

Par 5
Stroke 7

Denk goed na over je afslag. 
Voor een slag naar het einde van de eerste fair-
way heb je misschien geen driver nodig. Houd 
de bal voor het pad. Het plaatsen van de tweede 
slag is hier belangrijk. De hele fairway loopt 
schuin naar links weg. Speel je bal hoog genoeg, 
naar de bovenkant van de fairway. Houd liever 
een iets langer schot over naar de green dan dat 
je bal terugrolt naar beneden. Longhitters kun-
nen proberen de bal direct over de richtingspaal 
bovenop de berg te spelen.

416 m 367 m 324 m

Hole 2

Hole 2
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Hole 3

Par 5
Stroke 3

De `signaturehole` van de Golfhorst. Een rechte 
drive is hier belangrijk. Een bal links in het bos 
is bijna zeker verloren. Ook hier is de tweede 
slag essentieel. Opleggen op het einde van de 
berg vereist een nauwkeurig shot qua afstand 
en richting. Of kies je voor een aanvallende bal 
die blind over de richtingspaal naar beneden 
gaat? Bij je approach naar de green moet je 
met veel zaken rekening houden: het grote 
hoogteverschil, de wind en tenslotte het water 
en de bunkers rondom de green. Vergeet niet 
te genieten van het uitzicht!

458m 398 m 346 m

Hole 3
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Par 3
Stroke 17

De makkelijkste hole van de eerste negen. 
Slechts 100 meter naar de vlag, maar wel bijna 
volledig over het water. Let op voor out of 
bounds achter de green.

101 m 94 m 92 m

Hole 4

Hole 4
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Hole 5

Hole 5 Par 4
Stroke 1

Na de makkelijkste hole, direct de moeilijkste. 
Het uitzicht vanaf de tee is intimiderend. Een 
smalle fairway met links water en rechts out 
of bounds over de hele lengte. Zorg ervoor dat 
je afslag recht én ver genoeg is, als je met je 
tweede slag naar de green wilt. Is je afslag iets 
te kort of te veel naar rechts, dan blokkeert de rij 
bomen de lijn naar de vlag. 
De slag naar de lastige green met veel ondulatie 
is meestal blind. De valkenkast midden achter de 
green is een goed mikpunt voor je approach. Mis 
de green niet rechts, daar ligt out of bounds op 
de loer. Links is voldoende ruimte, maar wacht je 
wel een lastige chip. 

350 m 303 m 251 m
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Hole 6

Par 4
Stroke 11

Een goede afslag gaat hier over of iets links 
van de paal. Teveel rechts betekent vaak out of 
bounds. Is je bal ver genoeg, dan rolt deze met 
de helling naar beneden en heb je nog een 
korte slag naar de green. De green ligt lager, 
loopt helemaal van je weg en meestal heb je 
wind in de rug. Speel je approach dus zeker 
niet te lang!

295 m 271 m 249 m

Hole 6
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Hole 7

Par 3
Stroke 15

 

Geen lange hole, maar het venijn zit bij deze 
hole in de green. Het voorste deel ligt hoger dan 
het achterste deel. Let dus goed op de pinposi-
tie. Staat de vlag achterop, dan laat een te kort 
teeshot een lastige chip of putt over. Te lang is 
echter ook gevaarlijk. Veel ballen worden op-
gevangen door de grasbunker achter de green, 
maar nog langer leidt vaak tot een verloren bal. 

152 m 105 m 100 m

Hole 7
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Hole 8

Par 3
Stroke 13

 

Weer een par 3 en bijna net zo lang als de 
vorige, maar een volledig andere hole. De grote 
boom bepaalt je tactiek. Kun je hier overheen, 
dan is de weg naar de lager gelegen green vrij. 
Lukt dat niet, dan is een schot naar de fairway 
rechtsvoor of zelfs rechts voorbij de bunker de 
beste optie. Van daaruit heb je een goede kans 
voor up and down.

157 m 143 m 143 m

Hole 8
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Hole 9

Hole 9
Par 4

Stroke 9

Je hebt op deze hole veel ruimte voor je drive 
richting de heuvel in de fairway. Leg je afslag net 
voor of misschien zelfs net over deze heuvel. Let 
wel op de verborgen waterhindernissen links en 
rechts. 
Mik met je approach midden green of zelfs iets 
links om een lastig bunkershot te vermijden. 
Speel zeker niet te lang, want achter de green is 
water.

. 

339 m 281 m 233 m



15LGK MAGAZINE - AUGUSTUS 2021

Hole 10
Par 3

Stroke 14

De 2e negen start met een lastige par 3. Recht 
van de tee is hier belangrijker dan lang. Vóór 
de green is veel ruimte, maar een bal te ver 
links of rechts vindt water of is zelfs out of 
bounds. Denk dus goed na welke club je kiest.
 

. 

152 m 134 m 118 m

Hole 10
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Hole 11

Hole 11
Par 5

Stroke 4

De langste hole van de baan, met voldoende 
ruimte voor je drive. Kies een goede club voor 
je 2e slag. Het gedeelte tussen 150 en 180 
meter van de green is namelijk het smalste 
gedeelte van de fairway en hier ligt ook nog 
een strategisch geplaatste bunker. Blijf hier net 
voor of sla er ruim overheen.
Links van de green liggen 2 lastige bunkers, 
dus sla je approach midden of iets rechts van 
de green.
. 

471 m 400 m 340 m
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Hole 12

Hole 12 Par 4
Stroke 2

Een echte risk and reward hole. De kortste weg 
naar de green gaat over de hoek van de vijver. 
Hoeveel durf jij af te snijden? Met een verre 
drive heb je een kort ijzer naar een goed be-
waakte green. Een veiligere optie is de lijn net 
links van de fairwaybunker.  Haal je met je 2e 
slag de green toch niet, kies dan een korte af-
slag, die het water links en de heuvel rechts uit 
het spel haalt. Een 2e slag naar midden fairway 
laat een kort ijzer over naar de vlag. Een par is 
dan nog steeds mogelijk.

341 m 306 m 278 m
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Hole13

Hole 13
Par 5

Stroke 6

Een lastige dogleg, want alleen met een verre 
drive is de volgende fairway met de 2e slag 
haalbaar. Lukt dat niet, leg dan op, net voor het 
bruggetje. Ga je ervoor, dan is het kiezen van 
de goede lijn belangrijk. Vaak is de wind schuin 
van voren. De bomen op de hoge bult rechts 
hebben al menige bal gevangen. 
Je approach gaat naar een grote green die van 
achter naar voren afloopt, kijk dus goed naar 

443 m 382 m 329 m
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Hole 14
Par 3

Stroke 12

 Let goed op waar je je bal slaat op deze korte 
par 3. De green loopt in zijn geheel sterk van 
boven naar beneden. Een bal boven de vlag 
laat een lastige putt over. 
Blijf liever onder de vlag, voor een putt of zelfs 
chip uphill.
 

. 

115 m 103 m 103 m

Hole14
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Hole 15

Hole 15
Par 4

Stroke 18

 De makkelijkste hole van de baan, met volop 
kansen voor birdie of zelfs eagle. Voor de long-
hitters is de verleiding bijna niet te weerstaan 
om te proberen deze green in één keer te 
halen. Let wel op de bunkers rondom de green 
die wachten om ballen die net te kort zijn op te 
vangen. Misschien is twee keer een ijzer wel de 
verstandige keuze. 
Op de green vind je veel hellingen en plateaus. 
Let op de pinpositie en lees de lijn zorgvuldig 

230 m 197 m 182 m
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Hole 16
Par 3

Stroke 10

De langste en lastigste par 3 van de baan. 
Kies je voor een afslag naar deze hoog gelegen 
green, speel dan niet te kort. Direct links en 
rechts vóór de green ligt een sloot, die je score 
flink kan verpesten.
Kies je voor een layup, kies je afstand voor de 
approach dan zorgvuldig. De green ligt hoger 
en heeft 2 plateaus. Een bal op het verkeerde 
plateau laat een moeilijke putt over.

 

182 m 127 m 89 m

Hole 16
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Holes 17

Hole 17 Par 4
Stroke 8

 Deze hole begint met een blinde slag naar een 
fairway die tot 100 meter voor de green van 
rechts naar links loopt. Een beetje rechts van 
de paal beginnen kan een goed idee zijn. Kijk 
goed naar de pinpositie op deze lastige green, 
rechts hoog, links laag. Een approach vanaf de 
rechterkant als de pin links staat is bijna onmo-
gelijk. Hetzelfde geldt voor een putt vanaf het 
verkeerde plateau. Een slag naar links voor de 
green laat vaak de makkelijkste chip over.  

312 m 271 m 235 m
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Hole18

Hole 18
Par 3

Stroke 16

De ronde eindigt met een par 3 richting het 
clubhuis en het terras. Denk hier goed na over 
de clubkeuze naar de lager gelegen green. De 
gebruikelijke windrichting is van achteren, maar 
door de berg in je rug, voel je deze vaak niet 
op de teebox. Recht is belangrijk, want links 
en rechts zijn bunkers. Speel zeker niet te lang, 
want achter de green is water. 

. 

139 m 120 m 120 m
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Reglement van deelname
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Reglement van deelname
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Reglement van deelname
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Reglement van deelname
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Reglement van deelname
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Reglement van deelname
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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 roulatiesys-
teem. De organisatie is in handen van een team dat bestaat uit vaste medewer-
kers namens de SSLG en vertegenwoordigers van het Bestuur en de Wedstrijd-
commissie van de gastvereniging. 

Deelnemende golfclubs 2021

Organisator 2021

Golfclub Brunssummerheide
Rimburgerweg 50
6445 PA Brunssum
Tel.: 06-57339126

Golf & Coutry Club Crossmoor
Laurabosweg 8
6006 VR Weert
Tel.: 0495 518 438

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

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

Deelnemende golfclubs 2021

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

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

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

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




