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EDITORIAL

J

umbo Golf sponsort de Limburgse Golfkampioenschappen ook dit jaar weer.
Wij zijn enorm verheugd dat Paul Dijk (vestigingsmanager Kerkrade) de LGK zo’n warm
hart toedraagt. Vorig jaar hebben we voor de
organisatie prachtige truien mogen ontvangen,
die ons als organisatie op 3 oktober heel herkenbaar zullen maken. Verder hebben we weer
een groot aantal cadeaubonnen voor de winnaars mogen ontvangen en heeft Jumbo Golf
ook enkele dozen ballen ter beschikking gesteld. Helaas kunnen we dit jaar - ondanks de
inspanningen van Paul Dijk - niet beschikken
over een electro-trolley als hole-in-one prijs
omdat de uitleveringen stagneren als gevolg
van Corona.

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.
Alle drie de documenten staan ook op de website onder ‘Wedstrijdinformatie’ en kunnen
vandaar gedownload worden.
Op de pagina’s 8 en 9 staan de startlijsten
Strokeplay en Stableford. Gezien de mogelijke wachttijd na 9 holes wordt bekeken of de
starttijden iets kunnen worden aangepast. Dit
houdt in dat de tijden wat kunnen wijzigen.
Het worden geen grote wijzigingen maar mochten zich wijzigingen voordoen, dan worden de
lijsten geactualiseerd en kunt u die downloaden van de site onder ‘Wedstrijdinformatie’.
Neem dus vaker even een kijkje op de site op
die pagina.

In het Reglement van Deelname (artikel 3.1)
is vastgelegd dat golfverenigingen die aangesloten zijn bij de Stichting Samenwerkende
Limburgse Golfverenigingen (SSLG) mogen
deelnemen aan de Limburgse Golfkampioenschappen (LGK).
Sinds afgelopen jaar heeft de golfvereniging
Land van Thorn opgehouden te bestaan. Het
gevolg daarvan is dat we helaas dit jaar geen
afvaardiging uit Hunsel zullen kunnen ontvangen op de LGK 2020-2021. In totaal zullen 12
verenigingen op 3 oktober op de banen van de Rest ons alle deelnemers een hele fijne golfdag
Golfhorst strijden om de Limburg Golf Trophy. te wensen.
In deze uitgave treft u het Wedstrijdreglement 2020/2021 aan alsmede de informatiebladen ‘Langzaam spel - informatie voor spelers’ en ‘Spotters (locaties en handgebaren)’.
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De locatie
De kunstmatige verhoging heeft het landschap waarop
De Golfhorst gesitueerd is, een bijzonder karakter verleend.
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 iedereen met zijn golftas door het
clubhuis binnenkomt. 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 elkaar ontmoeten.
Voor het terras van het clubhuis liggen de
oefengreens 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 hoogteverschillen in het landschap. Zo is een gedeelte van de 18 holes baan
aangelegd op een 35 meter hoge heuvel, zodat spelers genieten van een adembenemend
uitzicht over het Limburgse en Brabantse landschap.

D

e Golfhorst ligt in het Noord Limburgse plaatsje America. Het gebied,
vroeger bekend als de Zuringspeel,
kreeg door golf een toegevoegde waarde met
een natuurlijk uitzichtspunt dat zicht verschaft
over het uitgestrekte akkerland. Een vriendelijke golfbaan in een gastvrije omgeving. Met
een geheel in de drivingrange geïntegreerd
clubhuis. Gastvrijheid, toegankelijkheid en gezelligheid staan voorop.
Het complex bestaat uit een volwaardige 18holes baan, een 9 holes par3 baan en uitgebreide oefenfaciliteiten. Het sfeervolle clubhuis
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Uiteraard is de baan voorzien van strategisch
geplaatste bunkers
en waterpartijen.
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
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De baan

relatief open baan is, zijn de hindernissen heel
strategisch geplaatst. Daarnaast is de ‘berg’ een
extra uitdaging. Door de grote hoogteverschillen kunt u prachtige verre ballen slaan maar
soms is ook een goed gedoseerde slag naar
een hoger gelegen green nodig.
Richtpunt
Longhitters moeten zich beheersen of ze
moeten er helemaal voor gaan, precisiespelers kunnen er hun hart ophalen met goedgeplaatste approaches. Goed baanmanagement
is noodzakelijk. Absoluut hoogtepunt is hole
3, een par 5 over 467 meter, op de berg kunt
u genieten van een schitterend 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 geplaats.
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. Het kunstwerk staat buiten de golfbaan maar is toegankelijk via een trap. De tafel draagt de symboliek “Daar waar wij samen komen.” Een tafel met
schaal als een offertafel. De locatie en de tijd, om de natuur een aanreiking te geven. De natuur
waar zoveel van genomen is. Hoog torend boven het vlakke landschap vormt dit kunstwerk een
landmark in de verre omgeving. De vier pilaren onderaan het kunstwerk duiden de windrichting
aan. Sponsoren en anderen die dit hebben mogelijk gemaakt zijn in de pilaren verwerkt.
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De Vereniging

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.

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 wekelijkse laagdrempelige en toegankelijke
wedstrijden en een eigen clubblad.
Op 15 augustus 2002 is de Vereniging de
Golfhorst opgericht en aangesloten bij de NGF,
de Nederlandse Golf Federatie. De Vereniging
is een organisatie met een structuur waarin de
aandacht aan de leden centraal staat.
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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 beheerd door de gebroeders Swinkels,
zij zijn ook de eigenaren van Golfbaan de Swinkelsche in Someren. De vereniging onderhoudt
goede contacten met de Golfhorst BV en werkt
daar uiteraard ook nauw mee samen.
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Limburgse Golf Kampioenschappen 2020-2021

Programma 3 oktober 2021

Vanaf 8.30 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.

10.00 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
plaatsnemen. 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.
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Startlijst Strokeplay
LIMBURGSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN
3 oktober 2021

Wijzigingen voorbehouden
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Startlijst Stableford
LIMBURGSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN
3 oktober 2021

Wijzigingen voorbehouden
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Wedstrijdreglement
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Wedstrijdreglement
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Wedstrijdreglement
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Speel Ready Golf
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Spotters (locaties en handgebaren
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Deelnemende golfclubs 2021
LIMBURGSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN
3 oktober 2021
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 gastvereniging.

Organisator 2021

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

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

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

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

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

Golfbaan Echt-Susteren
Hommelweg 3
6114 RR Susteren
Tel.: 046 - 4494992
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Deelnemende golfclubs 2021
LIMBURGSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN
3 oktober 2021

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

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

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

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

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

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