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Editorial

Net als in 2019 waren de weersom-
standigheden tijdens de LGK ook 
dit jaar zeer matig. Alle 69 deelne-

mers hebben zich echter kranig geweerd; ie-
dereen heeft zijn ronde volbracht! Een andere 
overeenkomst was dat opnieuw Hoenshuis 
de teamprijs wist te veroveren en dat ook Jo-
chen Vandorpe (Brunssumerheide) met nieu-
we clubs zijn titel LGK-Stableford kampioen 
kon prolongeren. De andere winnaars waren 
Jeanine Lommen (Geijsteren) en Stijn Smits 
(Peelse) in de Strokeplay-categorie en Maria 
Thijssen-Swenker (De Berckt) in de Stableford-
categorie.

 
Als organisatie zijn wij veel dank verschul-

digd aan alle vrijwilligers van De Golhorst. Star-
ters en spotters stonden urenlang in wind en 
regen om de spelers te ondersteunen. Fantas-

tische doorzetters 
zonder wie wij de 
spelers nooit bin-
nen het tijdsche-
ma, dat we nu al 
jaren naar tevre-
denheid hanteren, 
hun ronde hadden 
kunnen laten spe-
len. 

Veel dank aan 
de referees Gilion, 
Ed (foto), Alex (dit 

jaar ook als referee in functie op het Dutch 
Open) en Renée Backus. Ook zij hebben an-
dermaal bijgedragen aan een eerlijk en spor-
tief verloop van dit LGK.

Tijdens de prijsuitreiking hebben we Frans 
Jeltes in het zonnetje gezet. Zijn niet aflatende 
inzet is van groot belang om een goede com-
municatie met deelnemers en verenigingen te 
verwezenlijken. Frans verzorgt onze website, 
de nieuwsbrieven en dit Magazine en dat is een 
paar lekkere flessen wijn meer dan waard.

De samenwerking met De Golfhorst is pri-
ma verlopen. Jan Buskes (voorzitter) en Sjef 
Claessens (voorzitter WeCo) waren fantasti-
sche sparringpartners voor Ineke en mij. Vele 
uren van voorbereiding hebben we gehad, al-
tijd in goede harmonie en samen hebben we 
ons draaiboek weer kunnen verbeteren. De 
greenkeepers hebben ervoor gezorgd dat de 
baan in perfecte conditie was. Dankzij de in-
vesteringen van het afgelopen jaar en het werk 
van de greenkeepers voorafgaand aan de LGK 
heeft De Golfhorst een enorme upgrading on-
dergaan.

 De horeca heeft ons de gehele dag prima 
verzorgd. De bediening was perfect, aardige, 
vriendelijke mensen die niets te veel was om 
het ons allen naar de zin te maken. Tenslot-
te dank aan onze sponsoren die bijgedragen 
hebben het toernooi ook financieel mogelijk te 

In dit Magazine treft u een terugblik aan op de Limburgse Golfkam-
pioenschappen (LGK) 2020-2021, die afgelopen 3 oktober gehouden 

werden op De Golfhorst in America. Alle uitslagen van het toernooi zijn 
opgenomen evenals de toernooiverslagen van De Peelse Golf, Hoenshuis 

en Brunssumerheide.
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maken middels cadeaubonnen en maar liefst 
19 greenfee’s en “tig” doosjes golfballen. Voor 
het eerst dit jaar waren we als organisatie her-
kenbaar aan de door Jumbo Golf beschikbaar 
gestelde truien. 

Tijdens de najaarsbijeenkomst van 6 no-
vember (zie het verslag van Jan Buskes ver-
derop in dit Magazine) hebben we, gezien de 
stijgende organisatiekosten, aan de verenigin-
gen voorgelegd om het inschrijfgeld voor het 
LGK te verhogen en een jaarlijks terugkerende 
bijdrage te vragen. De meeste verenigingen 
zijn inmiddels met deze voorstellen akkoord 
gegaan. Helaas kon Jeroen Stevens (directeur 
NGF) niet aanwezig zijn, maar zijn bijdrage 
houden we in een van de volgende bijeen-
komsten tegoed.

Vooruitkijkend naar volgend jaar hebben 
wij op 26 oktober al een kennismakingsge-
sprek met Bleijenbeek gehad. Het enthou-
siasme voor de organisatie van de LGK 2022 
van de daarbij aanwezige commissieleden van 

de vereniging was groot. Ook 
het meedenken van de baan-
eigenaar over de mogelijkhe-
den van de horeca en green-
feetarieven waarderen wij 
enorm. Wij kijken ernaar uit 
om samen met Bleijenbeek 
het toernooi, dat gehouden 
zal worden op 2 oktober 
2022, te organiseren.

 Tenslotte rest mij om 
namens het bestuur van de 
SSLG en de organisatie van 
de LGK jullie allen prachtige 
kerstdagen en een heel voor-
spoedig 2022 te wensen. On-
danks alle beperkingen waar 
wij op dit moment weer mee 
te maken hebben hopen we 

dat de komende voorjaarsbijeenkomst SSLG 
en de LGK in 2022 doorgang kunnen vinden. 

Maar het allerbelangrijkste blijft de liefde 
voor jullie naasten en een goede gezondheid. 
Dat wensen wij jullie van harte toe.

Hans de Roos
Organisatie LGK

Ineke Willemse en Hans de Roos, gekleed in de mooie door Jumbo Golf 
geschonken LGK truien
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10.03 uur: 
Zonder de fotograaf Aart Polderman (blauwe 
regenjas) hadden we geen mooie foto’s van de 
wedstrijd gehad.

13.42 uur: Zonder deze en andere kanjers van De Golfhorst vind je de bal niet zo snel terug

16.06 uur: 
Zonder wedstrijd-
leiders Ineke 
Willemse en Sjef 
Claessens zou 
het invoeren van 
de scores en het 
opstellen van de 
de uiteindelijke 
uitslagenlijsten 
een hell of a job 
geweest zijn.

Van 10.00 tot 16.00 uur 

14.05 uur: 
Zonder scheidsrechters kun je geen golfwedstrijd organi-
seren.

Zonder vrijwilligers is het organiseren van een evenement als de Limburgse Golf Kampi-
oenschappen met zo’n 70 deelnemers in 12 teams een ondoenlijke zaak. Dankzij de vele 
vrijwilligers is het kampioenschap dan ook vlekkeloos verlopen.

17,23 uur: 
Zonder Frans 
Jeltes (r.) zou-
den de website, 
de Nieuwsbrief 
en het Maga-
zine er niet zo 
fraai uitzien, 
aldus Hans de 
Roos die hem 
daarvoor een 
doos exquisite 
wijnen over-
handigde.
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De prijsuitreiking

De Limburg Golf Trophy en de 4 
kristalglazen 1e prijzen werden 
overhandigd door wedstrijdleid-
ster Ineke Willemse. De prijzen 
waren gegraveerd met 2020-2021 
in analogie met de Olympische 
Spelen van Japan.

Teamwinnaars: Golf en Countryclub Hoenshuis in Voerendaal.

Winnaar Strokeplay dames:  Jeanine Lommen (Golf & 
Country Club Geijsteren) met 78 slagen.

Winnaar Stableford dames: Maria Thijssen-Swen-
ker (De Berckt) met 34 punten.

Winnaar Strokeplay heren: 
Stijn Smits, (de Peelse Golf) met 73 slagen.

Winnaar Stableford heren: 
Jochen Vandorpe, (Golfclub Brunssummerheide) met 
38 punten.
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Wedstrijdverslag

Onze hartelijke gelukwensen aan het 
team van de Golfhorst! 

Het TEAM van de Golfhorst, bestaande uit Arno 
van den Heuvel,  Anita van den Heuvel, Her-
mine Titulaer, Ruud Vermeer, Marc Bovee en 
Rob Janssens, is zondag 3 oktober 2021 bij de 
Limburgse Golfkampioenschappen (LGK) die 
op de Golfhorst werden gehouden, als 2e ge-
ëindigd, achter het team van Hoenshuis. 

In het team van Hoenshuis speelde de huidige 
directeur van Bodemzorg Limburg mee, Sven 
Jacobs. Hij werd teamkampioen op zijn ‘eigen’ 
baan! 

De winnaar van het strokeplaykampioenschap 
speelde een ronde van 73 slagen. ‘Onze’ Marc 
Bovee eindigde met 74 slagen op een gedeel-
de 2e plaats. Gefeliciteerd.

Mede dankzij de inspanningen van een groot 
aantal vrijwilligers van onze vereniging is deze 
dag organisatorisch vlekkeloos verlopen. 

Grote waardering was er ook voor de green-
keepers die in de aanloop naar het toernooi 
voortreffelijk werk hebben verricht.

Namens het bestuur, 
Jan Buskes, 

voorzitter

Captain Arno van den Heuvel, links

Links de tafel van de Golfhorst, rechts de winnaars van 
Hoenshuis.

Sven Jacobs (midden) en Marc Bovee (rechts).
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Het Limburgs Golf Kampioenschap 
werd dit jaar op de Golfhorst ge-
speeld. 

De weersverwachting was dat er veel 
regen zou vallen gedurende de dag, met 
weinig wind en een lekkere temperatuur. 
Eigenlijk zoals ik ‘t het graag heb, liefst geen 
regen maar ik weet dat ik er beter mee kan 
omgaan dan veel andere spelers. Als green-
keeper ben je wel wat gewend.

De baan was goed te spelen, op een paar 
greens was er wel erg veel water blijven 
staan maar verder hadden we weinig last.

Met 73 slagen was ik heel tevreden en 
gelukkig was dat nét genoeg om eerste te 
worden en dus Limburgs Golfkampioen! 

Naast drie andere spelers met 74 slagen 
bleek het toch een spannende eindstrijd.

Zoals gebruikelijk was de organisatie op-
timaal en hebben we nog genoten van een 
hapje en een drankje.

Stijn Smits
De Peelse Golf

Wedstrijdverslag

Limburgs Golfkampioen Strokeplay heren 2021
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Na 1 seizoen zonder Limburgse Golf-
kampioenschappen stond op zondag 
3 oktober j.l. deze prestigieuze golf-

wedstrijd gelukkig weer op het programma. Er 
werd gespeeld op een bijzondere Limburgse 
baan: de Golfhorst te America.

Toen wij als leden van het team van Hoens-
huis van onze Technische Commissie de uit-
nodiging ontvingen waren wij blij verrast. Daar 
waar in het verleden onze allerbeste club-
spelers van de partij waren (en daardoor de 
laatste 2 kampioenschappen de Trofee door 
Hoenshuis gewonnen werd) waren het nu een 
aantal subtoppertjes die aan de start mochten 
verschijnen. 

We hadden een speciale app groep en pro-
beerden elkaar in de dagen voorafgaand zo veel 
mogelijk adviezen en enthousiasme te sturen. 
Er werd zelfs voorgespeeld en dat bleek op 
deze mooi onderhouden baan met veel blin-
de schoten, vaak onzichtbare rough en onver-

wachte hoogteverschillen geen 
overbodige luxe. Gameplannen 
werden gemaakt en gedeeld. We 
wilden onze huid op zijn minst 
zo duur mogelijk verkopen.

We werden door de Golfhorst 
prima ontvangen aan een pro-
fessionele wedstrijdtafel. Ook de 
dames en heren (sorry voor het 
ontbreken van genderneutrali-
teit) van de horeca hadden het 

prima voor elkaar voor ons en de 
vele andere deelnemers. 

De wedstrijd ging van start en wij hadden 
werkelijk geen enkele verwachting. Meedoen 
was voor ons al een overwinning en er ge-
woon bij zijn voelde fantastisch. De Golfhorst 
had zich zorgvuldig voorbereid. Op iedere hole 
waren spotters te zien en dat gaf wel een fijn 
gevoel … het zoeken van de ballen werd daar-
mee een stuk simpeler en sneller.

Ik had geen notie van de scores van mijn 
teamleden en na 18 holes werd mijn onder-
buikgevoel bevestigd dat met mijn persoonlijke 
score van 92 slagen zelfs het eerder beschre-
ven nivo subtoppertje voor mij schromelijk 
overdreven was. 

Na binnenkomst van mijn teamleden bleek 
dat zij allen echter toch naar behoren gepres-
teerd hadden. Zelfs tot vlak voor de prijsuitrei-
king, reeds genietend van een gezellige nazit, 
waanden wij ons nog een goede middenmoter 
en dachten niet te kunnen tippen aan ‘de grote 

Wedstrijdverslag

Het Hoenshuis-team met de Limburg Golf Trophy 2021
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jongens van Hoenshuis’ die in de voorgaande 
jaren steeds de reusachtig zware trofee in de 
wacht wisten te slepen. 

Tijdens de prijsuitreiking werden de deelne-
mende teams in volgorde van minst naar best 
presterend door de wedstrijdleiding benoemd. 
Nog even dachten wij als team dat men ons 
vergeten was op te nemen in de einduitslag 
omdat wij maar steeds niet genoemd werden. 
Plots echter kwam het besef dat de slechtste 
uitslag van het team geschrapt werd. Dat was 
dus die van mij en bleek mijn enige zinvolle 
bijdrage aan ons team. Had ik toch nog een 
niet te onderschatten rol, en een gevoel van 
opluchting maakte zich van mij meester. On-
dertussen werden de nummer 3 (Brunssum-
merheide) en vervolgens de nummer 2 (de 
Golfhorst) bekend gemaakt. 

En toen ….. bleek dat men ons helemaal 
niet vergeten was, maar dat mijn teamleden 
(Anita Theunissen, Marjan Vriezelaar, Alexan-
der Peters, Sybren Duit en Sven Jacobs) der-

mate goed gespeeld hadden dat wij 
geen subtop team hadden, maar een 
heel echt top team en daarmee op-
nieuw dat felbegeerde Limburgse 
Golfkampioenschap in de wacht ge-
sleept hadden. 

En laat dat nou het mooie van golf 
zijn … iedereen kan vroeg of laat de 
zoete smaak van een overwinning 
(op zichzelf) proeven. Ons heeft hij 
in ieder geval (samen met de culi-
naire afsluiter van de Golfhorst) goed 
gesmaakt.

Graag wil ik nog mijn felicitaties 
overbrengen aan Stijn Smits en Jeanine Lom-
men voor hun overwinning in de strokeplay 
klasse, en Jochen Vandorpe en Maria Thijssen 
voor hun overwinning in de stableford klasse. 

Tot slot een heel hartelijke dank aan het or-
ganisatiecomité en de vrijwilligers van de Golf-
horst alsmede de fotograaf en sponsor Jumbo 
Golf.

Marc Weyts (foto),
Captain team Hoenshuis

Wedstrijdverslag

Voor de derde keer in successie: teamoverwinning voor Hoenshuis.
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Na een enerverende kwalificatiewed-
strijd op de zondag voorafgaand aan 
de kampioenschappen, was de sa-

menstelling van het team zoals je hieronder op 
de foto kunt zien. 

Dit jaar zou de wed-
trijd in America (met 
een c en niet met een 
k ☺) gehouden wor-
den op de glooiende 
hellingen (voormalige 
afvalstortplaats) van 
de Golfhorst. Na het 
aanmaken van een 
groepsapp bleek al 
snel dat het fanatisme 
onder de teamleden 
enorm was. 

Er werden afspraken 
gemaakt om te gaan 
voorspelen (hetgeen 
achteraf geen overbo-
dige luxe is gebleken) 
en motiverende be-
richtjes van de spelers 
deden mij vermoeden 
dat er een ware teambeleving begon te ont-
staan. Jochen ging zelfs zo ver om nieuwe clubs 
aan te schaffen om er zodoende alles aan te 
doen om zijn titel mogelijk te prolongeren.

De weergoden bleken ons en de andere spe-
lers op de wedstrijddag niet goedgezind. Re-
gen en wind moest in de ochtend getrotseerd 

worden op de hooggelegen fairways van de in 
uitstekende conditie verkerende golfbaan. 

Rond het middaguur kon voor het eerst de 
paraplu ingeklapt worden en de regenjas voor 

even in de tas opgeborgen worden. 

Dit bleek echter de opmaat voor nog meer 
onheil, want nadat de eerste flight onder een 
waterig zonnetje het clubhuis kon opzoeken 
openden zich de hemelsluizen en daalde een 
enorme plensbui neer op de nog in de baan 
aanwezige spelers.

Wedstrijdverslag

Team Brunssummerheide met Jochen Vandorpe (3e van rechts), de  Limburgse 
Golfkampioen Stableford 2021. 
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Uiteindelijk heeft iedereen 
veilig maar vermoeid het 
gezellige clubhuis bereikt 
en kon er na een welver-
diend drankje en borrelhap-
je heerlijk warm gedoucht 
worden. Na de eerste gang 
(een lekker soepje) was het 
tijd voor de prijsuitreiking. 

En ja hoor, de aanschaf 
van de clubs en de gedre-
venheid waarmee Jochen 
zich presenteerde heeft zich 
uitbetaald in een prolonga-
tie van zijn titel als Limburgs 
kampioen stableford 2021 
door de wedstrijd met maar 
liefst 9 punten verschil in 
zijn voordeel te beslissen. 
Met 38 stableford punten 
heeft hij als enige speler zijn 
handicap verbeterd en mocht 
hij uit handen van de wedstrijdleiding de tro-
fee in ontvangst nemen.

 
Toen was het tijd voor de teamprijs en de 

bekendmaking hiervan leek een beetje op de 
puntenverdeling van het eurosongfestival. Be-
ginnend bij de laagst geklasseerde vereniging 
werden er steeds meer namen weggestreept. 
Onder luid gejuich en gejoel werd onze naam 
genoemd toen er nog maar drie teams over 
waren. 

Met een mooie derde plaats hebben wij ons 
als team kranig geweerd en hebben wij ons op 
een sportieve manier gepresenteerd en hoef-
den wij enkel de thuisspelende Golfhorst en 
de uiteindelijke (wederom) winnaar van de 
LGK trofee Hoenshuis voor ons te dulden.

Sportieve groet,
Richard Cuvelier

Wedstrijdverslag

Jochen Vandorpe, na 2019 ook in 2021 kampioen Stableford.
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Zaterdag 6 november 
waren op één na alle 
verenigingen van de 

SSLG vertegenwoordigd voor 
de najaarsbijeenkomst op De 
Peelse Golf, waar we bij bin-
nenkomst door de gastheer 
werden onthaald op koffie/
thee en vlaai.

Het SSLG-bestuur, Jacques 
Paulissen, voorzitter, Jan Bus-
kes, secretaris en Hans de 
Roos, penningmeester zijn 
zeer content met de opkomst 
en ook met ieders actieve 
deelname aan de vergadering. 

Op de agenda stond een 
presentatie door NGF-direc-
teur Jeroen Stevens, maar he-
laas moest hij door ziekte op 
het laatste moment verstek la-
ten gaan. De presentatie hou-
den we tegoed voor de bijeen-
komst in 2022.

Ineke Willemse en Hans de 
Roos deelden hun ervaringen 
over de Limburgse Golfkam-
pioenschappen (LGK) die dit 
jaar in oktober op De Golfhorst 
in America zijn gehouden. Zij 
hadden eerder een evaluatie 
gehouden die enkele nieuwe 
inzichten opleverde en duide-
lijk maakte dat het een perfect 
verlopen dag was. Het weer 
had zeker beter gekund, maar 
daar maalde na afloop nie-
mand om. 

Hans de Roos lichtte de fi-
nanciële positie van de SSLG 
toe. In de afgelopen twee jaar 
zijn er twee keer uitgaven ge-
daan om de LGK te organise-
ren. Er is echter maar één toer-
nooi gehouden. Daardoor was 
het lastig om met de beschik-
bare middelen rond te komen. 
Toch is dat gelukt. 

Gebleken is dat onder meer 
de horecaprijzen de laatste ja-
ren zijn gestegen. Uit de opge-
stelde begroting blijkt de nood-
zaak om de deelnamekosten 
aan de LGK te verhogen van  
€ 540 naar € 600, voor een 
team van zes deelnemers. 

Om de kosten te dekken 
voor het functioneren van de 
SSLG vraagt het bestuur vanaf 
2022 een jaarlijkse bijdrage 
aan de aangesloten verenigin-
gen van € 75. 

Afgesproken is dat de aan-
wezigen beide posten binnen 
hun besturen zullen bespre-
ken en over de uitkomst het 
SSLG-bestuur binnenkort in-
formeren.

Er is een kascontrolecom-
missie gevormd voor de con-
trole van de administratie over 
2020 en 2021. Petra Solberg 
van de Herkenbosche en de 
winnaar van 9-holes golf op de 
Peelse, Lars Schmitz van Brun-

summerheide, zijn de leden. 

Graag ontvangt het SSLG-
bestuur e-mailadressen van 
de contactpersonen voor cor-
respondentie met de aange-
sloten clubs.

De leden wisselden vervol-
gens onderling informatie uit 
over de wijze waarop de Lim-
burgse golfverenigingen en de 
golfbaaneigenaren met elkaar 
samenwerken en hoe hun 
werkwijze is met betrekking 
tot allerlei praktische zaken, 
waaronder reservering van 
starttijden. 

Dit heeft geleid tot nieuwe 
en nuttige inzichten voor de 
aanwezigen. Ook werd aan-
dacht gevraagd voor de Lim-
burgse Jeugd Kampioenschap-
pen, LJK. Het SSLG-bestuur 
pakt dat op.

Dank aan De Peelse Golf 
voor de gastvrijheid in de vorm 
van de genoemde ontvangst, 
de lunch en de mogelijkheid 
om na afloop te golfen, maar 
ook voor de medewerking tij-
dens de voorbereidingen.

Jan Buskes 
Secretaris SSLG

Verslag van de najaarsbijeenkomst van de Stichting Samenwerkende Limburgse 
Golfverenigingen (SSLG) op zaterdag 6 november 2021 bij De Peelse Golf in Everts-
oord.
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Sommige mensen beweren dat golf helemaal 
geen sport is. Ze zeggen dat alles wat je doet 
is een eindje lopen en met een club tegen 

een balletje slaan. Maar iedereen die deze pracht-
sport beoefent weet, dat golf niet alleen een sport 
is, het is méér dan een sport.

Echte golfers gaan naar 
de golfbaan om een ronde 
van 18 holes te lopen, onge-
acht wat voor het weer is. 
Ze werken harder dan wie 
dan ook. Ze lopen ettelijke 
kilometers op zo’n  dag en 
het kan hun niet schelen 
wat voor weer het is. 

Hoe doen andere spor-
ters het? Die lopen op een 
dag zo’n anderhalf uur een 
beetje rond en doen voor-
af een paar oefeningen. Als 
het regent, worden de oe-
feningen ofwel geannuleerd of vinden binnen plaats. 
Als het buiten te warm is nemen ze er hun gemak 
van. Geen echte golfer zal het ooit rustig aan gaan 
doen als het warm weer is, ze gaan zonder aarzeling 
gewoon door. Golfers hebben meer vastberaden-
heid dan welke andere sporters dan ook.

Een andere reden waarom golf meer is dan wel-
ke andere sport dan ook, is omdat ze slim moeten 
zijn om het spel te spelen, heel slim. Ze moeten in 
staat zijn om te weten waar ze het balletje van 45,93 
gram met een diameter van  4,267 cm precies moe-

ten raken met een clubhoofd van maar een paar 
cm2, zodat ze niet in de problemen komen voor de 
volgende slag. 

Zij moeten in staat zijn de juiste club te kiezen 
zodat ze de bal niet te ver of te kort slaan, ze moe-

ten de juiste swingsnelheid 
maken om de bal perfect te 
raken - en dat bij elke slag 
weer. Ze hebben te maken 
met windfactoren en de 
baan van de bal, terreinom-
standigheden en het onder 
controle brengen van de 
zenuwen bij het putten. De 
lijst is eindeloos. 

Hoeveel andere sporten 
zijn er niet, waarbij het er 
alleen maar op neer komt 
om met dat ene gerichte 
schot de bal in het doel te 
krijgen om daarna steeds 

maar weer hetzelfde te doen? 

Golf is meer dan alleen een sport en al die re-
denen geven duidelijk aan waarom. Golf geeft het 
woord ‘atleet’ zijn ware betekenis. Een atleet is in de 
oorspronkelijke betekenis van het woord een per-
soon met bovengemiddelde fysieke eigenschappen 
(kracht, wendbaarheid en uithoudingsvermogen) en 
wordt daarmee gezien als potentieel deelnemer aan 
fysieke activiteiten en in het bijzonder aan wedstrij-
den.  

Zoals de Limburgse Golf Kampioenschappen.

Vastberaden
Een korte karakterschets van de golfer

Den Wert eines Menschen erkennt man 
zuverlässig daran, was er mit seiner 
Freizeit anfängt.

Karl Heinrich Waggerl
Oostenrijkse schrijver
10.12.1897 - 04.12.1973


