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Editorial

Voor u ligt alweer de negende editie van 
het magazine over de Limburgse Golf 
Kampioenschappen (LGK). In deze 

uitgave vindt u gegevens over Golfbaan Bleijen-
beek in Afferden, waar op 2 oktober 2022 de 
LGK zullen plaats vinden. In oktober 2021 is een 
bijeenkomst met de ontvangende vereniging en 
de organisatiecommissie (Ineke Willemse en on-
dergetekende) geweest om de eerste afspraken 
te maken. Zowel voor de invulling van de wed-
strijd als voor de afspraken met de horeca en de 
baaneigenaar hebben we toen al veel kunnen 
vastleggen.

Onlangs hebben we de baan gespeeld en 
gemerkt dat deze zeer uitdagend is. Zowel qua 
lengte van sommige holes als wat betreft de 
hindernissen valt er op Bleijenbeek veel te be-
leven. We hebben ook vastgesteld dat er tussen 
een aantal holes nogal grote afstanden afgelegd 
moeten worden, waardoor we op de wedstrijd-
dag zeker niet binnen 4 uur de flights rond zullen 
krijgen. Daarom is besloten de eerste starttijd te 
vervroegen van 10.00 uur naar 9.30 uur.

De uitnodigingen voor de LGK zijn op 28 juli 
naar de 12 aangesloten verenigingen verzonden. 
Van de meeste clubs hebben we inmiddels een 
bevestiging van deelname ontvangen. We hopen 
spoedig van de verenigingen die nog niet gere-
ageerd bericht van deelname te krijgen. Van De 
Golfhorst (vorig jaar ontvangende vereniging) 
hebben we zelfs al de teamsamenstelling toege-
stuurd gekregen. 

We verwachten dat alle aangesloten 12 ver-
enigingen een team van 6 spelers, eventueel 
toegevoegd de twee winnaars Strokeplay van 
vorig jaar (indien zij niet in hun team zijn opge-
nomen), zullen afvaardigen.

Op onze website www.limburgsegolfkampi-
oenschappen.nl staan inmiddels het reglement 
van deelname en het wedstrijdreglement ge-
publiceerd. Op vrijdag 30 september worden 
daarop ook de startlijsten geplaatst. Er zal ge-
speeld worden in twee categorieën voor zowel 
de Dames als de Heren wedstrijd. De splitsing 
tussen Strokeplay en Stableford ligt vooralsnog 
op WHS-handicap 11,4. Mocht het nodig zijn 
voor een goede balans in aantallen tussen beide 
wedstrijdvormen dan kan deze grens worden 
aangepast. Zie hiervoor ook het reglement van 
deelname, artikel 4.

Tenslotte hopen we op een mooi toernooi op 
Bleijenbeek en dat de weergoden ons beter ge-
zind zullen zijn dan de afgelopen twee jaar.

Met sportieve groet,
               Hans de Roos 

www.limburgsegolfkampioenschappen.nl


4LGK MAGAZINE - AUGUSTUS 2022

Voorwoord

Met gepaste trots mag ik als voorzitter 
van golfclub Bleijenbeek het voor-
woord schrijven voor het magazine 

van de Limburgse Golf Kampioenschappen.

Ik kan me zo voorstellen dat velen onder u 
onze prachtige baan nog niet weten te liggen, 
maar al bevindt deze zich in het uiterste noor-
den van de provincie, het is echt een Limburgse 
baan. Niet alleen geografisch, maar ook op de 
club heerst een echt Limburgse gezelligheid en 
ja: er zijn altijd drie soorten Limburgse vlaai aan-
wezig!

De organisatie van de LGK heeft ons de eer 
gegund - inderdaad wij vinden het een eer - dit 
kampioenschap op onze golfbaan te doen plaats-
vinden. Diverse overleggen met het bestuur van 
de LGK hebben ons wel al duidelijk gemaakt, dat 
niets aan het toeval wordt overgelaten en het 
was dan ook mooi te horen na de verkennings-
ronde, dat ook zij razend enthousiast zijn over 
onze golfbaan. 

Nee, het zijn niet de heuvelachtige taferelen 
zoals in het zuiden en zeker geen platte polder-
baan zoals in het westen van ons land. Nee, de 
par 73 golfbaan is een mix van park- en bosbaan 
met best wel veel waterhindernissen, doglegs en 
zelfs met vijf par 5 holes. Elke hole is een uitda-
ging en samen met de natuurlijke rust maakt dat 
van Bleijenbeek een prachtige belevenis.

De golfbaaneigenaar en de golfclub Beijen-
beek kijken dan ook reikhalzend uit naar 2 okto-
ber om u allen te mogen trakteren op een dagje 
geweldig golf.

 
Iedereen veel succes, maar vooral veel plezier 
gewenst! 

 
Namens het bestuur van golfclub 
Bleijenbeek,
 

De LGK op golfbaan Bleijenbeek in Afferden

Roel Kamps
voorzitter



5LGK MAGAZINE - AUGUSTUS 2022

Programma

v.a. 8.00 uur  Binnenkomst deelnemers
08.00 uur  Koffie/thee
09.30 uur  Aanvang wedstrijd op Hole 1 (Strokeplay) en 

op Hole 10 (Stableford)
18.00 uur  Prijsuitreiking
18.30 uur  Aanvang diner

De startlijst wordt uiterlijk vrijdagochtend 30 september be-
kend gemaakt.
Deze wordt aan de contactpersonen toegezonden per email 
en op de website gepubliceerd.

Corona:
De organisatie van de LGK volgt de richtlijnen van het RIVM, 
NOC/NSF en de NGF. Verder zijn de door de gastbaan in-
gestelde voorzorgsmaatregelen van toepassing. Deelnemers 
en toeschouwers worden geacht zich hieraan te houden en 
worden daarop door de organisatie aangesproken.
Als gevolg van de heersende Corona situatie kan boven-
staande tijdindeling of programma-inhoud wijzigen. De oor-
spronkelijke timing zoals hier is weergegeven is vooralsnog 
niet aangepast.

Programma Limburgse Golf Kampioenschappen 2 oktober 2022

Interesse in dit MAGAZINE?
Schrijf je dan in op de website van de LGK:  
www.limburgsegolfkampioenschappen.nl

http://www.limburgsegolfkampioenschappen.nl/nieuwsbrieven/


6LGK MAGAZINE - AUGUSTUS 2022

Bleijenbeek - de historie

Wat vele eeuwen geleden in de Lage Landen 
is begonnen als het “Spel metten Colve” en 

na een tijdje op het continent uit de gratie te zijn 
geweest in de 19e eeuw dankzij onze Schotse 
vrienden weer in onze belangstelling is komen 
te staan, vormt thans de derde sportbond van 
Nederland. De Nederlandse Golf Federatie, in 
1914 begonnen als Nederlandsch Golf Comité, is 
in 2014 dan ook terecht koninklijk geworden.

Is Landgoed Bleijenbeek ook zo oud? Jazeker, en 
dan heb ik het over de Maasduinen. Een rivier-
duinengordel die door Golfbaan architect Gerard 
Jol zo uitstekend is benut voor de aanleg van 
Golfbaan Bleijenbeek, waardoor deze golfbaan 
de natuurlijke habitat voor o.a. bever, raaf en 
knoflookpad heeft behouden of teruggegeven. 
Dat was in 2005. In datzelfde jaar is Golfclub 
Bleijenbeek opgericht. 

Golfclub Bleijenbeek is in 2022 de gastvrouw én gastheer (jazeker, golfclub is mannelijk én 
vrouwelijk) van de Limburgse Golfkampioenschappen.

G
C Bleijenbeek en ook Golfbaan Bleijen-
beek bestonden nog niet toen in 1992 
voor de eerste maal de Limburgse Golf-
kampioenschappen werden gespeeld. 

Wat toen nog Limburg Golf Trophy heette – en zo mag 
het kunstwerk van Wim Steins uit Kerkrade zeker wor-
den genoemd – kwam voort uit het Meinwegoverleg 
van in den beginne zes Limburgse golfverenigingen. 
Het is een jaarlijkse eendaagse minicompetitie stro-
keplay en stableford, tusssen inmiddels al het dub-
bele aantal golfclubs.
Dit geeft aan hoe snel golf is gegroeid.

https://www.wimsteinsart.com/
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Een verstandig besluit van de familie Vink, die 
bereid was te investeren in een golfbaan op 
deze plaats en van de oprichters Ed Kruijer en 
Piet Janssen, die enthousiast aan het bouwen 
van de golfclub begonnen.

Het Nationaal Park De Maasduinen is een land-
schap met oude bomenlanen, kabbelende beek-
jes en een historische kasteelruïne van kasteel 
Bleijenbeek, eens de verblijfplaats van Maarten 
Schenck van Nydeggen. We praten dan over de 
16e eeuw.

Gelet op de toename van het aantal actieve le-
den in de 21e eeuw, waaronder hoopgevend 
veel jeugdleden, kunnen we wel stellen dat de 
golfbaan, hoewel niet gemakkelijk te spelen, 
toch ook de natuurlijke habitat van de Bleijenbe-
ker is geworden. Deelnemers aan de Limburgse 
Golfkampioenschappen zullen – mits niet afge-
leid door de prachtige natuur van dit 
gebied – de baan ervaren als plezierig 
uitdagend en interessant. Pas op de 
culinaire 19e hole echter zullen alle er-
varingen rustig kunnen bezinken. Aan 
de uitslag valt dan toch niets meer te 
doen.

Door het gebied stroomt de Eckeltse 
Beek, die bij de aanleg van de golfbaan 
weer haar natuurlijke loop kreeg. De 
Eckeltse Beek is een Blije Beek in de 

betekenis van heldere beek. De benaming van 
Bleijenbeek (Bliënbeck) is daarvan afgeleid en 
wordt in 1405 voor het eerst genoemd. De beek 
ligt niet, zoals enkele bunkers, hinderlijk in de 
weg, al is er bij de aanleg van die bunkers van 

enige opzet sprake geweest.

In 2016 kreeg het landgoed er een bij-
zondere attractie bij. In het paviljoen 
Bleijenbeek vestigde zich het Nederlands 
Golfmuseum. Directe aanleiding voor de 
vestiging van het museum op deze plek 
was een seminar over het ontstaan van 
de golfsport met daarin een grote rol 
voor een leerboekje Latijn van de huma-
nist Pieter van Afferden, tijdgenoot van 
Maarten Schenck van Nydeggen. 

In het Nederlands Golfmuseum maakt u door dit 
boekje kennis met de eerste geschreven golfre-
gels en via een unieke reis door de tijd leert u de 
geschiedenis van een letterlijk stokoude sport, 
die veelzeggend is voor de cultuur van onze 
voorgaande generaties. De ontdekkingsreis naar 
het ontstaan en de ontwikkeling van de golfsport 
in de Lage Landen is een ware tocht der verras-
singen. Een bezoek aan het museum is dan ook 
zeer de moeite waard.

Ferd Vrijmoed

Bleijenbeek - de historie

https://changeyourbusiness.nl/dirk-jan-vink-golfbaan-landgoed-bleijenbeek-over-een-leven-na-de-crisis-nood-maakt-vindingrijk/
http://www.kasteelbleijenbeek.nl/
https://golfmuseum.nl/
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Bleijenbeek - de locatie

Landgoed Bleijenbeek, Bleijenbeek 14, 5851 EE Afferden

Ingang

Par 3-4 baan

Clubhuis

Driving range

Pitch- en Puttbaan

Petfles inzamelpunt

Oefengreens

Chipping green

Toilet

Schuilhut

Startershuisje

https://bleijenbeek.nl/
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Bleijenbeek - de holes 1 en 2
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Bleijenbeek - de holes 3 en 4
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Bleijenbeek - de holes 5 en 6
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Bleijenbeek - de holes 7 en 8



13LGK MAGAZINE - AUGUSTUS 2022

Bleijenbeek - hole 9

In het Magazine van 15 september worden 
de holes 10 t/m 18 afgebeeld. 

Je kunt alle 18 holes in vogelvlucht bekijken 
op YouTube. Ze staan op de overzichtspa-
gina van de  website van Bleijenbeek. 

Op deze pagina zijn ook de scorekaarten en 
de baanhandicap tabellen te downloaden.

https://bleijenbeek.nl/golfen/#cc
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REGLEMENT VAN DEELNAME 

ALGEMEEN: 

De per 15 september, voorafgaande aan het LGK, op de website gepubliceerde reglementen 

"Reglement van Deelname" en "Wedstrijdreglement" zijn bindend. Men wordt verzocht de 

website te raadplegen vóór opgave en deelname en zich niet te baseren op kopieën van 

(mogelijk) eerdere edities.  

Zie http://www.limburgsegolfkampioenschappen.nl/wedstrijden/ 

 

REGLEMENT VAN DEELNAME LIMBURGSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN 2022 

1. Organisatie 

1.1. De organisatie is in handen van de LGK-commissie, vallend onder en rapporterend aan 

de Stichting Samenwerkende Limburgse Golfverenigingen (SSLG).  

1.2. De wedstrijdleiding (hierna: Commissie) bestaat uit de voorzitter van de LGK-

commissie, 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 ingestelde voorzorgsmaatregelen 

van toepassing. Deelnemers dienen zich hieraan te houden en zullen daarop door de 

organisatie aangesproken worden. 

 

2. Locatie & Datum  

2.1. De Limburgse Golf Kampioenschappen worden jaarlijks gespeeld op de 1ste zondag van 

oktober (dit jaar op 2 oktober) op een 18 holes baan van een van de bij de Stichting 

Samenwerkende Limburgse Golfverenigingen (SSLG) aangesloten golfverenigingen. In 

bijzondere situaties kan de organisatie van deze datum afwijken. 

2.2. De locatie van de Limburgse Golf Kampioenschappen rouleert volgens een vastgesteld 

schema. 

 

3. Deelnamecriteria 

3.1. Deelname is mogelijk voor alle verenigingen die aangesloten zijn bij de SSLG en die zich 

garant hebben gesteld voor € 540,= zijnde het bedrag dat de kosten van de organisatie 

dekt. 

http://www.limburgsegolfkampioenschappen.nl/wedstrijdinformatie/
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3.2. Afvaardiging: 

3.2.1.  Elke vereniging vaardigt één team af, bestaande uit 6 spelers, waarvan minimaal 

2 dames en 2 heren. 

3.2.2.  Het is mogelijk om met minder dan 6 spelers in te schrijven. Bij minder dan 5 

deelnemers ziet de desbetreffende vereniging af van aspiraties voor de 

teamprijs; deelnemers strijden dus alleen voor de persoonlijke titels. Het kleinere 

team bestaat uit minimaal 1 dame en 1 heer. Voor het overige zijn alle andere 

criteria van kracht. 

3.2.3.  Voor de wedstrijd wordt een maximale WHS-handicap gehanteerd van 24,0. 

Spelers met een hogere WHS-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 persoonlijke titel uitgenodigd hun titel te 

verdedigen. In principe strijden zij buiten hun team mee, waarbij in dat geval hun 

resultaten niet meetellen voor de teamscore. 

U kunt desgewenst deze deelnemers ook in uw team opnemen. 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 

berekend 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 

geldige lidmaatschapskaart van de Stichting Handicart. Reserveringen (door de 

deelnemer zelf) direct bij de baan maar ook vermelden op het inschrijfformulier. 

Dit in verband met de beperkte beschikbaarheid 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 

basis van zelf te bepalen criteria worden ingevuld.  



  

LIMBURGSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN 

 2 oktober 2022 
 

LGK 2022 Reglement van Deelname 7-7-2022 

3.4. Inschrijving: 

3.4.1. Aanmelding voor deelname van de vereniging moet gedaan zijn vóór 19 augustus 

2022. De samenstelling van het afgevaardigde team moet aangeleverd worden 

vóór 18 september 2022. 

3.4.2. Het vereiste bedrag van inschrijving dient vóór 25 september 2022 voldaan te 

zijn op het daarvoor bestemde rekeningnummer; per opgegeven team € 138,= 

en per deelnemer € 67,= (voor een volledig team dus € 540,=). Voor het 

ontvangende team worden geen kosten voor de greenfee berekend (korting van 

€ 34,= per deelnemer). De deelname is definitief nadat het vereiste 

inschrijvingsbedrag is ontvangen. 

3.4.3. Clubs dienen via het inschrijfformulier kenbaar te maken wie van de deelnemers 

optreedt als captain (met vermelding van telefoonnummer en emailadres). 

3.4.4. Voor elke speler/speelster wordt bij inschrijving zijn/haar actuele WHS-handicap, 

NGF-nummer, emailadres, nummer handicart pas indien van toepassing en 

dieetwensen doorgegeven. De handicap op datum van inschrijving is bepalend 

voor de indeling in de Strokeplay, dan wel in de Stableford wedstrijd (zie 

hieronder punt 5.1). Op de wedstrijddag wordt de actuele WHS-handicap 

nogmaals opgevraagd en de eventuele wijziging verwerkt in de te ontvangen 

handicapslagen (alleen voor de Stableford wedstrijd). De actuele WHS-handicap 

van de deelnemer is niet meer van invloed op de indeling in de Strokeplay of 

Stableford wedstrijd. Deze indeling is bepaald door WHS-handicap op de datum 

van inschrijving. 

3.4.5. Tot 1 week (7 dagen) vóór de wedstrijddag kunnen ingeschreven spelers 

vervangen worden of spelers uitgeschreven worden zonder consequenties voor 

het inschrijftarief. Na deze peildag is het volledige tarief van alle opgegeven 

spelers (per 18 september 2022) verschuldigd. 

 

4. Wedstrijdvormen, titels en bepaling winnaar 

4.1. Wedstrijdvormen: 

Er wordt gespeeld in twee wedstrijdvormen (bruto Strokeplay en Stableford met 

handicapverrekening) met elk aparte individuele dames- en herenklassementen: 

4.1.1.  Strokeplay: Spelers met een WHS-handicap tot en met 11,4 worden ingedeeld in 

de Strokeplay (SP) wedstrijd; zonder handicapverrekening 
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4.1.2.  Stableford: Spelers met WHS-handicap 11,5 tot en met 24,0 worden ingedeeld in 

de Stableford (Sfd) wedstrijd, met handicapverrekening. 

4.1.3. Om te voorkomen dat er een onevenredig aantal deelnemers in de verschillende 

handicap categorieën ingedeeld moet worden, behoudt de organisatie zich het 

recht voor om, nadat alle inschrijvingen zijn ontvangen (maar ten laatste één 

week voor het toernooi) de handicapgrenzen voor de Dameswedstrijden en/of 

de Herenwedstrijden 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 

(minimaal twee dagen voor het toernooi) op de hoogte brengen van eventuele 

wijzigingen van de handicapgrenzen. 

4.2. Titels: 

4.2.1.  Limburgs Kampioen Strokeplay Individueel: 

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

4.2.2.  Limburgs Kampioen Stableford Individueel:  

De Stableford speler en speelster, met de hoogste Stablefordscore. 

4.2.3.  Limburgs Team Kampioen (voorheen “Limburg Golf Trophy”): 

Het team met cumulatief de hoogste Stablefordscore, waarbij per team de vijf 

beste individuele scores meetellen voor deze titel. 

4.3. Bepaling winnaars: 

Bij gelijke score worden de winnaars als volgt bepaald: 

4.3.1.  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 

betreffende hole (sudden-death) overblijft als winnaar.  De andere play-off 

speler(s) worden als 2e geklasseerd. Verdere klassering op basis van hoogste EGA-

handicap. 

4.3.2.  Stableford wedstrijd:  

Indien 2 spelers (speelsters) of meer een gelijke score (Stableford) hebben, dan 

wordt de winnaar bepaald op basis van laagste WHS-handicap. Ingeval deze 

spelers (speelsters) een gelijke WHS-handicap hebben dan bepaald het lot de 

winnaar. Verdere rangschikking op dezelfde basis. 
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4.4.  Limburgs Team Kampioen: 

Bij gelijke eindstand (Stablefordscore) van 2 of meer teams zal het team met cumulatief 

de laagste WHS-handicap winnaar zijn. 

4.5. Voor de wedstrijd geldt verder: 

4.5.1.  Aantal te spelen holes: 18. 

4.5.2.  De wedstrijd is qualifying als aan de handicapcondities worden voldaan. 

4.5.3.  Er wordt gestart vanaf 09.30 uur op hole 1 en 10. 

4.5.4.  Strokeplay worden van de witte (voor heren) en blauwe (voor dames) tees 

gespeeld. Stableford worden van de gele (voor heren) en rode (voor dames) tees 

gespeeld. 

4.5.5.  Dames en heren worden in principe in separate flights ingedeeld. 

4.6.  De wedstrijdorganisatie zal, per baan waar de LGK gespeeld wordt, een acceptabele 

duur van de ronde (speelschema) vaststellen. Het speltempo zal geregeld worden 

gecontroleerd op onacceptabele achterstand ten opzichte van dit speelschema. 

 

5. Bepaling Playing Conditions Calculation (PCC) 

5.1. Voor de Limburgse Golf Kampioenschappen wordt door de Commissie op basis van de 

vier klassementen van de individuele wedstrijden één gemeenschappelijke/uniforme PCC 

vastgesteld. 
5.2. Mochten er zich bijzondere omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld sterk wisselende 

weersomstandigheden), dan kan de Commissie afwijken van het in punt 5.1 gesteld is. 
 

6. Verwerking scorekaarten 

6.1. De Commissie zal, na verwerken van de scorekaarten 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 betreffende eigenaar terecht komt. 

6.2. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de scorekaarten in het 

handicapsysteem van zijn/haar homecourse berust volledig bij de deelnemers. 

6.3. De prijsuitreiking volgt zo spoedig mogelijk nadat alle flights zijn binnengekomen. 

 

7. Ontvangst en Diner 

7.1. Spelers worden ontvangen met koffie/thee en gebak/vlaai/krentenbol. Bij binnenkomst 

krijgen de teams een eigen tafel toegewezen met voldoende onderlinge afstand voor 

de spelers. 
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7.2. De dag wordt deze editie afgesloten met een buffet. De keuze van de maaltijd en het 

serveren daarvan zal volgens de geldende Corona-richtlijnen verlopen. 

7.3. Drank, en evt. lunch, is voor eigen rekening. 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 uitdraai 

verstrekt. 

 

8. Bevoegdheid organisatie 

8.1. De organisatie van de Limburgse Golf Kampioenschappen beslist in alle gevallen waarin 

dit wedstrijdreglement niet of onvoldoende voorziet. 
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Deelnemende golfclubs 2022

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

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 2022

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

LIMBURGSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN
2 oktober 2022

https://www.domeinlaurabos.com/crossmoor-golf/
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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   

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 

Deelnemende golfclubs 2022

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

https://www.golfclubgeijsteren.nl/
https://www.golfbaandegolfhorst.nl/
https://deherkenbosche.nl/
https://hoenshuis.nl/nl
https://www.golfclubmaastricht.nl/
https://www.depeelsegolf.nl/
https://zlgolf.nl/
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Deze golfbanen waren al eens het decor in films.

     Golf in de film

Foto: Sean Connery in de film ‘Goldfinger” uit 1964, na ‘Dr. No in 1962 en “From Russia with love” 
in 1963 de derde in de reeks van in totaal 25 Bond-films. De opnames voor de ronde golf van Bond 
met Goldfinger vonden plaats op de Stoke Park, Stoke Poges, Buckinghamshire.  

Golfbanen zijn regelmatig het decor in films. In dit Magazine een overzicht van golfbanen die in de 
bioscoop te zien waren en als decor fungeerden voor enkele van de beroemdste films. 

https://www.stokepark.com/
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Stoke Park, een van de meest gere-
nommeerde golfclubs in het Ver-

eningd Koninkrijk, vierde zijn debuut in 
de bioscoop toen het in 1964 in de film 
“Goldfinger” voor de eerste keer te zien 
was. 

De golbaan, de shop en het ‘clubhuis’ 
zijn te zien als Sean Connery (James 
Bond) 18 holes speelt met Gert Fröbe 
(Goldfinger. 
Goldfinger verliest (door te sjoemelen) 
een weddenschap en z’n caddy Oddjob 
(Harold Sakata) verkruimelt met de hand een Slazenger golfbal. 
 
Stoke Park werd daarna snel een favoriet decor in de filmindustrie en speelde ook een rol in andere 
films zoals “Tomorrow Never Dies”, “Layer Cake” en “Bridget Jones’s Diary”.

     Golf in de film

Goldfinger (1964) – Stoke Park, Stoke Poges, Buckinghamshire

The Wolf of Wall Street (2013) – Willow Ridge Country Club, 
Harrison, New York

De Willow Ridge Country Club werd 
beroemd toen het decor werd 

van Martin Scorseses “The Wolf of Wall 
Street”, een biografische film over het 
leven van Jordan Belfort. 

Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Jo-
nah Hill, Matthew McConaughey, Kyle 
Chandler, Rob Reiner, Jon Favreau en 
Joanna Lumley zijn de sterren in deze 
film.

De Willow Ridge Country Club komt in 
de film diverse keren voor. Van de scène 
op de baan waar Belfort een ‘uitbundig-losbandige’ dag met zijn vrienden doorbrengt tot de ico-
nische scène waarin hij probeert in z’n Lamborghini Countach te stappen en met z’n dronken kop 
wegrijdt. Iedereen die de film gezien heeft weet hoe dat afloopt. 

https://willowridgegolf.ca/
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     Golf in de film

Johnny English Reborn (2011) –  Brocket Hall, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire

In de spionagethriller “Johnny En-
glish Reborn” met Rowan Atkin-
son in de rol van Johnny Englisch 
is de schilderachtige omgeving van 
Brocket Hall in Hertfordshire te 
zien toen die als een van de loca-
ties voor de film werd uitgekozen.  

In een komische scène zegt Johh-
ny English: “I may not know much 
about golf, Tucker, but I know how 
to hold the bat” voor hij afslaat en 
de driver de lucht in vliegt en z’n 
bal in het midden van de fairway 
belandt. 

Kingwood Country Club was het 
‘strijdtoneel’ van de film “Tin Cup” 
met Kevin Costner in de hoofdrol. 

De film gaat over een voormalige 
golf professional die op een driving 
range werkt en probeert zich voor 
de U.S. Open te kwalificeren. De 
Derwood Course was toneel van 
de film en tegespelers waren Rene 
Russo en Don Johnson. De baan is 
sedert de film onveranderd geble-
ven en een plaquette herinnert aan 
de plaats waar Kevin Costner (Roy “Tin Cup” McAvoy) z’n beroemde slag tijdens de U.S. Open op 
de par 5 sloeg. 

Tin Cup (1996) – Deerwood Course, Kingwood Country Club, 
Houston, Texas

Wordt vervolgd

https://brocket-hall.co.uk/
https://www.kingwoodgolfcourse.com/



