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Voorwoord

Op 2 oktober a.s. wordt het Limburg-
se Golfkampioenschap (LGK) voor 
de derde maal georganiseerd onder 

auspiciën van de Stichting Samenwerkende Lim-
burgse Golfverenigingen (SSLG).

Dit jaar is Golfbaan Bleijenbeek gastheer van 
het toernooi.

De voorbereidingen zijn in volle gang en ver-
lopen voorspoedig, mede dankzij het steeds 
meer geperfectioneerde draaiboek en de inzet 
en goede samenwerking van de vrijwilligers van-
uit de SSLG en de organiserende club.

Voor de editie 2022 hebben 11 verenigingen 
ingeschreven. Dit is een mooi aantal maar graag 
zouden wij hebben gezien dat alle Limburgse 
verenigingen acte de présence geven. 

Het bestuur van 
SSLG tracht zoveel mo-
gelijk te bevorderen 
dat de LGK de apothe-
ose vormen van het 
sportieve golf in onze 
provincie, waaraan 
dan alle verenigingen 
deelnemen met hun 
beste spelers. 

De SSLG is voortge-
komen uit oorspronke-
lijk informele een- of 
tweejaarlijkse bijeen-

komsten van de voorzitters van de Limburgse 
Golfclubs, waarbij de organisatie van het toer-
nooi de hoofdmoot vormde. Gaandeweg heeft 
de gedachte postgevat dit overleg uit te breiden 
en te maken tot een provinciaal platform met 
en voor alle verenigingen. Dit heeft inmiddels 
geleid tot een aantal interessante en vruchtbare 
bijeenkomsten, waarbij een veelheid van on-
derwerpen zijn besproken die alle verenigingen 
raken en waarbij uitwisseling van ervaringen en 
gedachten als zeer nuttig werd ervaren.

Binnenkort worden de uitnodigingen verzon-
den voor de najaar bijeenkomst van 29 oktober 
a.s. Dan zal Jeroen Stevens, directeur NGF, een 
voordracht houden over diverse belangwek-
kende onderwerpen en ontwikkelingen in onze 
golfwereld.

Vooruitlopend daarop wil ik graag alvast allen 
dank zeggen die meewerken aan de organisatie 
van de LGK, en de clubs en hun spelers veel suc-
ces toewensen.

Jacques Paulissen
Voorzitter SSLGDe Limburg Golf Trophy
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Editorial

Deze editie van het Magazine van de Lim-
burgse Golf Kampioenschappen is inmid-
dels de 10e uitgave en is vrijwel volledig 

gewijd aan de komende Limburgse Golf Kampi-
oenschappen 2022.

Op 2 oktober zal voor de 28e keer worden ge-
streden om de Limburg Golf Trophy op Golfbaan 
Bleijenbeek te Afferden. Supporters zijn natuur-
lijk meer dan welkom. De agenda hebben we 
opgenomen in dit Magazine en deze is tevens 
te vinden op onze website www.limburgsegolf-
kampioenschappen.nl. Daar worden vrijdag 30 
september de startlijsten gepubliceerd en is ook 
alle overige informatie beschikbaar die betrek-
king heeft op de wedstrijd.

Jumbo Golf is ook dit jaar weer onze zeer ge-
waardeerde sponsor. Het belooft een interessant 
toernooi te worden. Hoenshuis heeft de laatste 
3 edities van het LGK gewonnen en is met een 
sterk gewijzigd team aanwezig. Het wordt een 
uitdaging voor de andere deelnemende teams 
om sinds jaren hun naam op de trofee te krij-
gen.

De winnaars van de Strokeplay wedstrijden, Stijn 
Smits (De Peelse Golf) bij de heren en Jeanine 
Lommen (vorig jaar Geijsteren en nu De Golf-
horst) zullen hun titels verdedigen. Bij de Sta-
bleford wedstrijd ontbreekt Jochen Vandorpe 
(Brunssummerheide), maar is Maria Thijssen-
Swenker (De Berckt) wel aanwezig.

Vanwege de ruim opgezette baan van Bleijen-
beek zullen er dit jaar 5 referees in de baan zijn. 
Zij zijn altijd bereid te helpen in lastige situaties. 
Uit de tourwedstrijden kunnen we leren dat pro-
fessionals ook maar bij de geringste twijfel een 
referee oproepen om er zeker van te zijn dat er 
geen fouten tegen de regels worden gemaakt. 
Dringend advies aan de spelers hierin als een 
professional te acteren om zo vervelende gevol-
gen te voorkomen.

De referees beschikken over timesheets waar-
mee zij flights kunnen volgen in hun snelheid 
van spelen. Zij zullen fligths aanspreken als deze 
uit schema lopen en het is van belang aanslui-
ting te houden met de voorliggende groep. Ge-
zien de lengte van Bleijenbeek is Slow Play not 
done en wordt Ready Golf gespeeld. Iedereen 
wil graag aan het einde van de dag op tijd kun-
nen genieten van een heerlijke maaltijd die ons 
gepresenteerd zal worden door de horeca van 
Bleijenbeek.

Kortom, het belooft een interessant toernooi te 
worden!

Tot ziens op Bleijenbeek!

               Hans de Roos 

www.limburgsegolfkampioenschappen.nl
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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 startlijsten worden uiterlijk vrijdagochtend 
30 september bekend 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 ingestelde 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 bovenstaande tijdindeling of programma-inhoud 
wijzigen. De oorspronkelijke 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/
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Landgoed Bleijenbeek - heden en verleden

Na enig wapengekletter opende de 
poort zich en in de opening ver-
scheen Maarten Schenck van Nyde-

ggen, die tussen twee veldslagen door inder-
daad ook weer even thuis was.

“Hoi Maarten, zin in een partijtje colf?” 
vroeg Pieter opgetogen. Het was prima weer 
in de zomer van de 16e eeuw en sinds Pieter 
een hoofdstuk over colf in zijn lesboekje La-
tijn had opgenomen was hij geboeid geraakt 
door dit stok-en-bal spel, dat op veel plaatsen 
in de Lage Landen werd gespeeld. Het glooi-
ende terrein van de Maasduinen leende zich 
uitstekend voor dit lange balspel.

Tekst: Ferd Vrijmoed

Pieter van Afferden was tussen de lessen 

door – hij was leraar Latijn – weer even 

in Afferden, want hij heette niet voor 

niets zo. 

Hij klopte met zijn colve op de deur van 

kasteel Bleijenbeek in de hoop de kas-

teelheer aan te treffen.
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Het is niet helemaal zeker dat 
Pieter en Maarten dat golfspel-
letje samen hebben gespeeld, 
want beiden hadden een tame-
lijk druk leven. Maar dat Land-
goed Bleijenbeek geschiedenis 
heeft, dat is wel zeker. Zo ziet 
u op dit landgoed de kasteelru-
ïne Bleijenbeek in de originele, 
gebombardeerde naoorlogse 
staat. Gedeeltelijk gerestau-
reerd en verder geconserveerd 
is deze ruïne het bezichtigen 
meer dan waard. Het is tevens 
een gewilde trouwlocatie.

 
Ook op het landgoed bevindt 

zich Paviljoen Bleijenbeek, dat 
een uitstekend restaurant her-
bergt. Boven de ingang van het 
restaurant ziet u een enorme 
foto van het kasteel voordat de 
RAF met goede bedoelingen 
haar bommen erop had afge-
worpen. Links van de ingang 
van het paviljoen ziet u een 

klein podium. Hierop bevindt 
zich een expositie van een deel 
van de geschiedenis van dit kas-
teel en van Maarten Schenck 
van Nydeggen.

Paviljoen Bleijenbeek is de 
noordelijke poort van het na-
tionaal park De Maasduinen 
in Noord-Limburg. Fietsers, 
wandelaars, ruiters en golfers 

komen er graag, want het is er 
binnen en buiten goed toeven.

 In een drietal ruimtes in het 
paviljoen is het Nederlands 
Golfmuseum gevestigd. Hier 
vindt u de unieke geschiedenis 
van het ontstaan en de ontwik-
keling van het hedendaagse 
golf. Ik kan u zeggen, met ver-
rassende uitkomsten. 

Pieter van Afferden heeft er 
geen weet van, maar hij was 
wel degelijk de aanleiding 
voor het stichten van een golf-
museum in Nederland en van 
de vestiging in het paviljoen 
Bleijenbeek in Afferden. U treft 
op dit landgoed tevens een uit-
dagende, natuurlijk aangelegde 
golfbaan Bleijenbeek aan: Golf-
baan Bleijenbeek.

 Nieuwsgierig naar wat toch 
‘onze’ geschiedenis is? U bent 
van harte welkom, zowel in le-
vende lijve, als digitaal via de 
diverse websites.

Landgoed Bleijenbeek - heden en verleden

http://www.kasteelbleijenbeek.nl/
http://www.kasteelbleijenbeek.nl/paviljoen-bleijenbeek
https://golfmuseum.nl/
https://bleijenbeek.nl/
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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 € 600,= 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 (€ 70,00). 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.  
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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 € 180,= 

en per deelnemer € 70,= (voor een volledig team dus € 600,=). 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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WEDSTRIJDREGLEMENT 

ALGEMEEN: 

De per 15 september, voorafgaand aan de 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/ 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 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 (hierna: SSLG).  

1.2. De wedstrijdleiding (hierna: Commissie) bestaat uit een lid van de LGK-commissie, de 

hoofdreferee en een lid van de wedstrijdcommissie van de ontvangende golfvereniging. 

 

2. Spelregels 

2.1. 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. 

2.2. Onder verwijzing van Regel 1.2b dient de deelnemer zich te onthouden van elke gedraging 

of uiting die door de Commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door medespeler(s) 

of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren. Hij/zij dient zich te houden aan de 

etiquette zoals opgenomen in Regel 1.2.  

2.3. Indien er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette kan de Commissie de 

speler diskwalificeren. Als ernstige overtredingen zijn in ieder geval te kwalificeren 

overtredingen van de gedragsregels zoals deze worden genoemd in artikel 11 van dit 

wedstrijdreglement, doch zijn niet beperkt tot dergelijke overtredingen. 

http://www.limburgsegolfkampioenschappen.nl/wedstrijdinformatie/
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2.4. Verder dient de speler zich gedurende het evenement te onthouden van elke handeling 

die de belangen kan schaden van de Limburgse Golf Kampioenschappen, van de 

ontvangende golfvereniging of van de golfsport in het algemeen. 

 

3. Corona 

3.1. Vanwege de heersende Corona situatie worden voorschriften opgesteld en met de 

deelnemers gecommuniceerd. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de richtlijnen van 

het RIVM, NOC/NSF en de NGF. Verder zijn de door de gastclub opgestelde voorzorgs-

maatregelen van toepassing. 

3.2. Spelers dienen zich aan de bovengenoemde maatregelen te houden. Bij overtreding van 

deze bepalingen zal de organisatie een speler uitsluiten van (verdere) deelname aan de 

wedstrijd. 

3.3. Wanneer het spel wordt stilgelegd komen alle spelers zo spoedig mogelijk naar het 

clubhuis waar een corona-official aanwijzingen zal geven, die strikt opgevolgd moeten 

worden en waarna nadere mededelingen volgen. Het clubhuis met de zalen is alleen 

beschikbaar voor de spelers, officials en in zeer beperkte mate voor begeleiders. 

3.4. Tijdens de wedstrijddag zijn de kleedkamers en douches beschikbaar. 

4. Melden aanwezigheid 

4.1. De speler dient uiterlijk 30 minuten vóór zijn/haar starttijd te melden in het clubhuis van 

golfbaan Bleijenbeek.  

4.2. Elk team krijgt een tafel met 6 zitplaatsen op voldoende afstand van elkaar toegewezen in 

het clubhuis. De teamcaptain haalt bij binnenkomst een enveloppe op met daarin de 

scorekaarten van de teamleden en verder van belang zijnde informatie. 

4.3. De speler is zelf verantwoordelijk voor het correct vermelden/aanpassen op zijn 

scorekaart van zijn WHS-Handicap (Regel 3.3b-4). 

 

5. Handicarts, buggies en caddies 

5.1. Handicarts (buggy’s, niet scooters) zijn toegestaan, mits de speler in het bezit is van een 

geldig door de Stichting Handicart uitgegeven handicartbewijs e.e.a. na toestemming van 

de Commissie.  

5.2. Bij inschrijving dient te worden vermeld of spelers een handicart nodig hebben. Tevens 

dienen spelers zelf tijdig (beperkte beschikbaarheid en zo veel als mogelijk 1 speler per 

handicart) hun buggy bij de gastclub te reserveren. Kosten zijn voor eigen rekening. 
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5.3. Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van 

vervoer, tenzij met toestemming van de Commissie, voor- of achteraf. 

De Plaatselijke Regel G-6, pagina 498 Official Guide tot he Rules of Golf, is van toepassing. 

Uitzondering: Bepalingen omtrent gebruik van handicarts in dit Wedstrijdreglement. 

5.4. Een caddy is niet toegestaan. Straf voor overtreding: Diskwalificatie voor de wedstrijd. 

 

6. Starttijd 

6.1. De speler dient zich uiterlijk 5 minuten voor zijn officiële starttijd op de startplaats (bij de 

starter) te hebben gemeld. Zie ook Regel 5-3a. 

 

7. Scorekaart 

7.1. De spelers wisselen hun scorekaarten uit. De speler noteert zijn eigen score in de kolom 

“Marker” en de score van de te marken speler in de kolom “Speler”. 

7.2. De speler is verantwoordelijk voor het inleveren van zijn scorekaart bij de wedstrijdleiding 

in de Recording Room. De speler moet dit samen met zijn marker doen uiterlijk 10 

minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde.  

7.3. De scorekaart van een speler, die de wedstrijd(en) niet uitspeelt, of niet aan de start 

verschijnt, zal als een “No Return” kaart worden verwerkt. 

 

8. Bal 

8.1. Er mag alleen gespeeld worden met een bal die voorkomt op de actuele “List of 

Conforming Golfballs” uitgegeven door de R&A. Overtreding leidt tot diskwalificatie.  

8.2. Conform Regel 6-3 is de speler verantwoordelijk voor het spelen van de juiste bal. Iedere 

speler behoort zijn bal te voorzien van een merkteken. 

 

9. Elektronische apparaten en afstandsmeters 

9.1. Voor het gebruik van elektronische apparaten en afstandsmeters is Regel 4.3 van 

toepassing. 

 

10. Vlaggen en harken 

10.1. De vlaggen mogen bij het uitholen in de hole geplaatst te blijven of uit hole worden 

genomen. 

10.2. Harken dienen na gebruik in zijn geheel buiten de bunkers neergelegd te worden. 
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11. Etiquette/Gedragsregels en hoffelijkheid 

11.1. Iedere speler dient zich gedurende de Limburgse Golf Kampioenschappen onder alle 

omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien de speler zich niet op zodanige 

wijze gedraagt, overtreedt hij deze gedragsregels. 

11.2. Een overtreding van de gedragsregels kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de 

volgende situaties: 

- Wangedrag, zoals gooien met bal of clubs of opzettelijk beschadigen van de baan, 

- Beledigen van of gebrek aan respect jegens een flightgenoot, andere speler, official of 

omstander, onwelvoeglijke taalgebruik en vloeken, 

- Opzettelijke overtreding van de golfregels, 

- Achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de 

golfregels. 

11.3. Er wordt een zero-tolerance beleid gevoerd t.a.v. gedragsregels en hoffelijkheid. Bij 

overtreding van gedragsregels zoals genoemd in artikel 11.2 van dit wedstrijdreglement 

volgt diskwalificatie voor de wedstrijd. 

 

12. Langzaam spel 

12.1. Voor het onredelijk vertragen van het spel kan volgens Regel 5.6a een straf worden 

opgelegd. De straf kan bijvoorbeeld worden opgelegd indien een speler: 

- Na 3 minuten zoeken niet meteen met een provisionele bal verder kan spelen, terwijl 

de situatie van de originele bal dit wel vereiste (dus geen provisionele bal heeft gespeeld 

terwijl dit wel noodzakelijk was geweest). 

- Naar een bal blijft zoeken terwijl de 3 minuten zoektijd voorbij is. 

- Voor meer dan een paar minuten ongeoorloofd stopt om te voorzien in zijn/haar 

persoonlijke behoeften. 

- Meer dan een paar minuten de tijd neemt voor het zoeken en/of ophalen van een 

verloren club. 

12.2. De wedstrijdcommissie heeft een duur voor de ronde (speelschema) vastgesteld. Hierin 

is opgenomen de tijd per hole en een totale tijd en omvat ook de tijd die nodig is voor 

lopen tussen de holes.  

12.3. Definitie “Uit positie”: De eerste groep is “Uit positie” als de groep achter is op het 

vastgesteld speelschema. Iedere volgende groep is “Uit positie” als de groep meer dan 

het startinterval heeft ten opzichte van voorafgaande groep en de toegestane tijd voor 



  

LIMBURGSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN 

 2 oktober 2022 

 

LGK 2022 Wedstrijdreglement 7-7-2022 

 

de reeds gespeelde holes heeft overtreden. Er zijn referees in de baan, die een groep die 

uit positie is kunnen aanspreken en vragen om weer in positie te komen. Dit verzoek is 

dwingend, doet de groep geen poging om weer in positie te komen dan kan de groep 

getimed worden, zie artikel 12.4. 

De groep die “Uit positie” is wordt geacht Ready Golf te spelen. Zie separaat document 

op de LGK-website voor meer informatie over Ready Golf. 

12.4. Procedure “Uit positie”: Bij afwezigheid van verzachtende omstandigheden kan een 

groep spelers worden ‘getimed’ als de groep “Uit positie” is. In dat geval zal van elke 

speler uit de groep de benodigde tijd voor iedere slag worden opgenomen door een 

official. Elke speler wiens groep is getimed behoudt een ‘tijdsoverschrijding’ tijdens de 

ronde, zelfs als de groep daarna niet meer “Uit positie” is of de ronde uitspeelt binnen 

de toegestane tijd. 

Als de spelers worden ‘getimed’ gelden de volgende limieten voor het doen van een 

slag. Gerekend vanaf het moment dat de speler aan de beurt is, krijgt een speler een 

‘tijdsoverschrijding’ wanneer hij/zij: 

- Als eerste moet spelen en hij/zij meer dan 50 seconden doet over een slag naar de 

green (inclusief een afslag op een Par 3 hole), een chip of een putt. 

- Meer dan 40 seconden doet over een afslag, of als hij/zij niet als eerste moet spelen, 

een slag naar de green, een chip of een putt. 

12.5. Straf op overtreding van artikel 12.4 “Uit positie” en ‘tijdsoverschrijding’: 

- 1e overtreding: Mondelinge waarschuwing 

- 2e overtreding: 1 slag 

- 3e overtreding: 2 slagen 

- 4e overtreding: Diskwalificatie 

 

13. Na de wedstrijd 

13.1. Indien wegens Corona geadviseerd dan wordt de volgende procedure gevolgd: 

Per twee flights zal een tafel van 6 personen worden aangewezen. De tafels zijn 

herkenbaar aan de flightnummers. Spelers dienen na inleveren van hun scorekaart aan 

deze tafels plaats te nemen en lopen in het clubhuis zoveel mogelijk te vermijden. 

13.2. Na binnenkomst zullen er aan de flights bittergarnituur worden aangeboden. Er zal 

vanaf 18.30 uur een maaltijd bestaande uit soep en een buffet worden geserveerd.  
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13.3. De prijsuitreiking vindt plaats om 18.00 uur, voorafgaand aan de maaltijd.  

 

14. Bevoegdheid wedstrijdleiding 

14.1. In uitzonderlijke gevallen mag de wedstrijdleiding beslissen de straf van diskwalificatie 

niet op te leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen, indien zij dat 

rechtvaardig vindt. 

14.2. De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet of 

onvoldoende voorziet. 
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Bleijenbeek - de holes 10 en 11
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Bleijenbeek - de holes 12 en 13
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Bleijenbeek - de holes 14 en 15
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Bleijenbeek - de holes 16 en 17
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Bleijenbeek - hole 18 (en 19)
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LANGZAAM SPEL informatie voor spelers 
 

SPEEL READY GOLF 

Wanneer moet je sneller gaan spelen: 
Par 3 Je aankomt bij de afslag en de groep voor je heeft de volgende afslag al verlaten. Als je het goed 

doet, zul je op een Par 3 altijd even moeten wachten. 

Par 4 Alle spelers in jouw groep afgeslagen hebben en de green leeg is. 

Par 5 Jullie aankomen bij de afslag en de groep voor je al op de green is. 

 
Waarom verliest een groep afstand? 
1. Slecht spel kost veel tijd en je verliest vaak afstand doordat er gezocht moet worden. Hier is niets aan 

te doen, maar probeer op de holes waar geen problemen zijn de verloren tijd goed te maken. 

2. Geen provisionele bal geslagen: speler moet teruglopen. Dit kost zeker 5 minuten extra. Het niet spelen 
van een provisionele bal kan, terwijl de situatie dit wel vereist, kan strafslagen opleveren voor onnodig 
oponthoud (Regel 5.6a). 

3. Langzaam lopen: een eenvoudige oplossing is uiteraard sneller lopen. 

4. Te lange routine: de speler heeft 50 seconden (als hij als eerste slaat) respectievelijk 40 seconden (als 
hij als 2e of 3e slaat) voor het doen van een slag. 

5. Onhandig spelen: hier is veel aan te doen. Zie onderstaande punten. 

 
Wat kun jij als SPELER doen om het te voorkomen? 

• Vul de scorekaart in bij de volgende tee terwijl een ander speelt. NOOIT als het jouw beurt is om te 
spelen en nooit bij de green. 

• Zorg dat je altijd een provisionele bal bij je hebt zodra je je tas niet meeneemt naar de tee. Als je dit 
altijd doet (routine!) geeft het geen negatief gevoel meer. 

• Sla bij de geringste twijfel altijd een provisionele bal. Het niet spelen van een provisionele bal waar de 
situatie dit wel vereist, kan strafslagen opleveren voor onnodig oponthoud (Regel 5.6a). 

• Let NIET op de groep achter je, maar alleen op de groep voor je. 

• Als je ziet dat je afstand verliest, waarschuw dan je medespelers. Spreek elkaar aan op langzaam spel. 

• Ga meteen naar je bal, ook al ligt deze dichter bij de hole dan de bal van een van je medespelers. 
Uiteraard alleen als je daarbij niemand hindert. 

• Zorg dat je als je bij je bal komt de afstand weet (gebruik het laatste meetpunt voordat je bij je bal 
komt). 

• Begin, zodra je bij je bal bent, met het kiezen van de club. 

• Loop niet onnodig; elke meter heen en weer lopen kost 1 seconde! 

• Wacht niet tot het jouw beurt is met het aantrekken van je handschoen. 

• Kijk alvast naar je lijn, terwijl een van je medespelers speelt. 

• Maak een hole af, als dit tijd scheelt en het een kort putje is, wat je echt niet kunt missen! 

• Maak zo min mogelijk oefenswings (nooit meer dan twee). NB Een oefenswing kost gemiddeld 5 
seconden. 

• Probeer rond de green niet je kar overal mee naar toe te nemen, maar neem een paar clubs mee naar 
je bal en zet je kar alvast aan de goede kant van de green. 

• Probeer elkaar te helpen om snel klaar te zijn. Als iemand rond de green twee keer achter elkaar moet 
slaan, help dan bijvoorbeeld met harken of zijn tas te verplaatsen of speel zelf eerst. 
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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

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

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

https://golfclubbleijenbeek.nl/
https://golfclubdeberckt.nl/
https://www.domeinlaurabos.com/crossmoor-golf/
https://golfbaanecht-susteren.nl/
https://www.golfclubgeijsteren.nl/
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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

Deelnemende golfclubs 2022

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

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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     Golf in de film

Happy Gilmore (1996) – Swan-e-Set Bay Resort and Country 
Club, Pitt Meadows, Canada

“He doesn’t play golf... he destroys it.” 

De Swan-e-Set Bay Resort and Country Club is een 36 holes golf-
baan die door de profgolfer Lee Trevino werd ontworpen en in 
1996 het decor vormde voor de  komedie “Happy Gilmore”.

In de film speelt Adam Sandler een voormalige hockeyspeler die 
bij toeval zijn talent voor de golfsport ontdekt. Samen met de 
coach Chubbs Peterson (Carl Weathers) probeert hij nu geld te 
verdienen om de schulden van z’n oma te kunnen betalen maar 
kampioen Shooter McGavin (Christopher McDonald) staat hem in 

Caddyshack (1980) – Grande Oaks Golf Club, Fort Lauderdale, 
Florida

De 18-holes Grande Oaks Golf Club (vroeger bekend Rolling Hills) 
verscheen op de beeldschermen toen die als decor voor de sport-
komedie “Caddyshack” uit 1980 fungeerde met Bill Murray, Rodney 
Dangerfield en Chevy Chase.

De Grande Oaks werd gekozen omdat regisseur Harold Ramis wil-
de dat de film in het Mid-Westen speelde en het was de enige 
locatie in de buurt waar geen palmen in en om de baan stonden. 
Onlangs werd de baan gerenoverd door de golflegende Raymond 
Floyd. 

https://wcgg.ca/swaneset-bay-resort-country-club/
https://www.grandeoaks.com/
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Het voor zijn buitengewone fraaie ligging be-
kende Kiawah Island Resort diende als filmloca-
tie voor veel van de golfscènes in de film “The 
Legend of Bagger Vance”, waar Will Smith, Matt 
Damon en Charlize Theron in meespeelden. 
Voor de film, die speelt in 1928 in Savannah in 
de V.S., onder regie van Robert Redfors, werden 
de opnames op het Kiawah Island Resort ge-
daan, o.a. op  de Ocean Course, Cougar Point 
en Turtle Point. 

Scenario in een notendop: golfspeler (Matt Da-
mon) komt na 15 jaar terug in de stad en gaat akkoord om een partijtje te spelen tegen twee golf-
kampioenen, Bobby Jones en Walter Hagen. Hij wordt hierbij bijgestaan door Bagger Vance (Will 
Smith), zijn mysterieuze caddie. Aan het eind van de wedstrijd - het is al donker - beweegt hij per 
ongeluk zijn bal, wat hij aan de anderen meldt, en waarvoor hij een strafslag krijgt. Alle spelers ein-
digen met dezelfde score.

     Golf in de film

The Aviator (2004) - Woodland Hills Golf Course, Des Moines, 
Iowa

De scène van Hughes’ (Leonardo 
DiCaprio) eerste date bij een rondje 
golf met Katharine Hepburn (Cate 
Blanchett) is opgenomen op de 
Woodland Hills Golf Course. 
De film gaat over het leven van Ho-
ward Hughes (1905 - 1976) die al 
op jonge leeftijd z’n drie doelen in 
het leven bekend maakte: To be the 
best golfer in the world; to be the 
best pilot in the world and to be the most famous movie producer ever. 

Blauw gras?
Regiseur Martin Scorsese wilde met deze kleur de enigszins ‘ruwe’ kleur van de films uit de jaren ‘30 
zoals “Gone with the Wind” en “Robin Hood” nabootsen. De film speelt in die zelfde jaren ‘30.

The Legend of Bagger Vance (2000) – The Ocean Course, 
Cougar Point and Turtle Point, Kiawah Island Resort, 
South Carolina

https://kiawahresort.com/golf/
https://www.woodlandhillsgolf.com/
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     Golf in de film

The Greatest Game Ever Played (2005) - Kanawaki Golf Club, 
Kahnawake, Quebec

“The Greatest Game Ever Played” is een Amerikaanse biografische 
sportfilm uit 2005, gebaseerd op het vroege leven van amateurgolf-
kampioen Francis Ouimet en zijn verrassende overwinning van de U.S. 
Open in 1913. De jonge Francis Ouimet (gespeeld door Shia LaBeouf) 
ziet zijn dromen uiteenspatten wanneer hij door een belofte aan zijn 
vader geen golf meer mag spelen. 
Als de organisatie van de U.S. Open in 1913 een lokale amateur zoekt 
om het deelnemersveld met onder andere de Engelse professionals 
Harry Vardon en Ted Ray te verbreden, grijpt Ouimet echter toch zijn 
kans. Dat de film net niet té gelikt is, en tot het eind blijft boeien, is de 
verdienste van regisseur Bill Paxton. Hij transformeert de US Open tot 
een wedstrijd op leven en dood. De Kanawaki Golf Club in Quebec, 
Canada, speelde de ‘beste bijrol’ in deze Disney-productie.

Lost in Translation (2003) - Kawaguchiko Country Club, Japan
Geregisseerd door Sofia Coppola

Als een decorbepalend in-
strument wordt golf vaak 
uitgebuit voor de humo-
ristische uitersten van zijn 
persoonlijkheden (zie Cad-
dyshack’s Judge Smails of 
Shooter McGavin in Happy 
Gilmore), de zelfdestruc-
tieve frustraties die het kan 
inspireren (zoals in de “geef 
me nog een bal”-scène in 
Tin Cup) of de levenslessen 
die het biedt (denk aan de 

fairway-profeet van Will Smith in Bagger Vance). Zelden wordt golf gewoon met rust gelaten en 
gevierd om zijn essentie: dat wil zeggen, de grimmige eenvoud en bemiddeling in het hart van het 
spel. Coppola gaf ons misschien wel het puurste golfmoment ooit op film met haar korte clip van 
Bill Murray’s personage op de Kawaguchiko Country Club-baan in Japan. Zonder dialoog of muziek 
en met Murray’s personage gefilmd in silhouet, slaat Murray zijn slag, neemt een oefenswing en 
slaat eenvoudig zijn bal het Zen-landschap in, compleet met de berg Fuji op de achtergrond. In één 
moment een perfecte momentopname van golf en de luchtigheid die het biedt in onze chaotische 
wereld. 

http://www.kanawakigolf.com/
https://www.yamanashi-kankou.jp/zenryoku/en/golf/course/010.html



