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Golfclub Het Rijk van Margraten 
 
 
JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR  
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2019 

 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Namens het bestuur van Golfclub het Rijk van Margraten leg ik u hierbij het verslag van 
het verenigingsjaar 2019 voor. 
In dit verslag vindt u terug welke activiteiten in 2019 door de verschillende commissies en 
door het bestuur binnen de vereniging zijn ontplooid. Ze schetsen een fraai beeld van het 
verenigingsgebeuren. Hopelijk kijkt u met dit verslag terug op een plezierig en sportief 
jaar. 
Het bestuur zal tijdens de komende ALV een nadere toelichting geven en schetsen wat de 
plannen voor 2020 zijn. 
 
 
DE VERENIGING 
 
Verenigingsjaar – Dit jaarverslag heeft betrekking op het tijdvak 1 januari tot en met 31 
december 2019.  
 
Ledenbestand - Bij aanvang van het verenigingsjaar per 1 januari 2019 waren er totaal 
562 leden. Bij het einde van dit verenigingsjaar (31 december) 574. Helaas hebben wij dit 
jaar wegens overlijden definitief afscheid moeten nemen van ons buitenlid Guido Hoep-
pener. 
 
Samenstelling bestuur – In 2019 bestond het bestuur uit Roger Perot, Huub Haas, Harry 
Salden (penningmeester), Rob van Leendert (voorzitter) en Sandra Jacob (secretaris). 
 
Bestuursvergaderingen - Het bestuur heeft dit verenigingsjaar in totaal negenmaal ver-
gaderd.  
 
Overlegvergaderingen - Volgens de samenwerkingsovereenkomst (hierna: de Samen-
werkingsovereenkomst) met Het Rijk Golfbanen, is er tenminste eenmaal per drie maan-
den een overlegvergadering met vertegenwoordigers van Het Rijk. Conform de Samen-
werkingsovereenkomst wordt namens het bestuur aan deze vergaderingen deelgenomen 
door drie bestuursleden. In de overlegvergaderingen worden in het algemeen de gang 
van zaken in het golfcomplex en in de vereniging besproken.  
Daarnaast is er een maandelijks overleg tussen directeur Martin Snider, voorzitter Rob 
van Leendert en secretaris Sandra Jacob. 
 
Overleg met commissievoorzitters - In het afgelopen verenigingsjaar zijn er twee over-
legvergaderingen van bestuur en commissievoorzitters geweest en twee overlegvergade-
ringen van bestuur en wedstrijdorganiserende commissies. In deze vergaderingen worden 
over en weer zaken aan de orde gesteld die enerzijds voor het goed functioneren van de 
commissies van belang zijn en anderzijds naar het oordeel van de commissievoorzitters 
onder de aandacht van het bestuur moeten worden gebracht.  
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Communicatie met de leden - Met de leden wordt gecommuniceerd via onze website, 
digitale nieuwsbrieven en het clubblad. 
De website is gedeeltelijk openbaar en gedeeltelijk alleen voor leden toegankelijk.  
Het clubblad is in het afgelopen verenigingsjaar eenmaal in papieren uitvoering versche-
nen.  
Nieuwe leden krijgen een welkomstbrief met daarin onder meer informatie over de manier 
waarop zij in het ledengedeelte van onze website en van daaruit in E-Golf4U kunnen in-
loggen.  
Tegelijkertijd wordt de brochure “Informatie voor nieuwe leden” toegestuurd.  
 
NGF-competitie - De vereniging nam dit jaar met 11 dames/heren/seniorenteams deel 
aan de competitie, dat betekent meer dan 100 competitiespelers in onze club.  
Ook dit jaar werd door de teams gespeeld in uniforme clubkleding. 
 
Clubkampioenen - Er zijn in het afgelopen verenigingsjaar heel wat kampioenen te noe-
men: 
Golfer van het jaar – Nigel Hitches 
Golfster van het jaar – Carola Schurink – Ten Horn 
Strokeplay Kampioen heren – Craig Howell 
Strokeplay Kampioen dames – Susan Lemckert 
Matchplay Kampioen heren – Marc de Man 
Matchplay Kampioen dames – Mphoto Phiri 
Winnaar Maandbeker Strokeplay – Randy van Goethem 
Winnaar Maandbeker Stableford – Fred Brouns 
Winnaar Het Rijk Bokaal – Jan Goessens en Sacha Paulissen  
Lady van het jaar – Jetske Keuning 
Senior van het jaar – Michel van Galen 
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DE COMMISSIES 
 
In de statuten is geregeld dat het bestuur van de vereniging met behoud van zijn verant-
woordelijkheid onderdelen van zijn taak kan laten uitvoeren door commissies. 
 
In de loop van dit verenigingsjaar waren (in alfabetische volgorde) een clubbladcommis-
sie, een competitiecommissie, een damescommissie, een IT-commissie, een jeugdcom-
missie, een kascommissie, een regel- en handicapcommissie, een seniorencommissie en 
een wedstrijdcommissie actief.  
Naast de hiervoor genoemde commissies is ook nog een clubconsul voor de Stichting 
Handicart actief. 
 
Volledigheidshalve wordt hier ook nog de geschillencommissie genoemd. Deze is inge-
steld in de ledenvergadering van 28 november 2007. Op deze commissie kan, zoals de 
naam al aangeeft, een beroep worden gedaan ingeval van een ernstig geschil van een lid 
met het bestuur en zij heeft daardoor een geheel ander karakter dan de hiervoor ge-
noemde commissies. 
In het afgelopen verenigingsjaar hoefde de geschillencommissie niet in actie te komen. 
 

 
____________________ 

 
 
Aan de commissievoorzitters is gevraagd om ten behoeve van dit jaarverslag een kort 
verslag te maken van de activiteiten van hun commissie in het afgelopen verenigingsjaar. 
Hun verslagen zijn hierna opgenomen.  
Niettegenstaande het feit dat het bestuur eindverantwoordelijk is voor de activiteiten van 
de commissies, is het in beginsel aan de commissievoorzitters overgelaten om zelf de in-
houd van hun verslag te bepalen. Dit impliceert overigens niet dat de visie van het bestuur 
altijd geheel gelijk is aan die van de commissievoorzitters. 
 
Het overzicht van alle commissieleden en bestuursleden over het afgelopen jaar is bij dit 
jaarverslag gevoegd. 
 
 
CLUBBLADCOMMISSIE  
 
Ons clubblad “Golfrijk” valt één keer per jaar in de brievenbus bij leden en relaties. 
Daarnaast verschijnt tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief. 
De leden zorgen voor een vrij constante stroom aan kopij, die het mogelijk maakt om het 
clubblad te vullen met interessante artikelen.  
Via onze verenigingssite kan men het clubblad ook digitaal bekijken. 
 
De redactie bestaat uit: 
Lous Zuiderbaan, voorzitter 
Marcel de Beaumont  
Sandra Jacob (tevens referent van het bestuur) 
 
 
COMPETITIECOMMISSIE  
 
Het Competitie Protocol vindt u op onze site. 
Onderstaand een overzicht van de prestaties van onze competitiespelers in 2019. 
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Dames1 zondag 27 holes: gepromoveerd naar de 2de klasse 
 
Dames1 senioren donderdag 27 holes: behoud 3de klasse 
Dames2 senioren donderdag 27 holes: gepromoveerd naar de 3de klasse 
Dames1 senioren donderdag 18 holes: behoud hoofdklasse 
 
Heren1 zondag 36 holes: gedegradeerd naar de 3de klasse 
Heren1 zondag 27 holes: gepromoveerd naar de 2de klasse 
Heren2 zondag 27 holes: gedegradeerd naar de 4de klasse 
 
Heren1 senioren vrijdag 27 holes: gepromoveerd naar de 3de klasse 
Heren2 senioren vrijdag 27 holes: behoud 4de klasse 
Heren3 senioren vrijdag 27 holes: gepromoveerd naar de 4de klasse 
 
In 2020 vervalt een heren seniorenteam op vrijdag en een herenteam op zondag. 
 
We wensen jullie alvast veel speelplezier en succes. 
 
De commissie was als volgt samengesteld:  
Vera Hofman, voorzitter  
Miel Cheriex 
Ralph Dietz 
Raymond Hautvast 
Referent bestuur: Rob van Leendert 
Adviseur: Luchie Deuring 
 
 
DAMESCOMMISSIE          
 
De damescommissie: 
 
Céline Thomassen (voorzitter) 
Liesbeth Fransen (vice-voorzitter) 
Carola Munro (penningmeester) 
Anneke Odekerken 
Jetske Keuning 
Marianne Van den Hoogen  
  
We organiseerden 33 wedstrijden waarvan 21 Q wedstrijden en 7 Eclectic wedstrijden.  
De uitslag van deze wedstrijden wordt per keer bijgehouden zodat aan het einde van het 
seizoen, tijdens de slotwedstrijd, de dame met de beste score kan worden gekroond tot 
‘Eclectic Queen’. 
Bij deze wedstrijden worden de dames wat betreft handicap willekeurig ingedeeld. Dit be-
nadrukt dat, naast het competitieve karakter van de dames-dinsdagwedstrijden, ook de 
sociale factor een grote rol speelt. 
Bij de overige Q wedstrijden worden de deelneemsters ingedeeld op handicap. We spelen 
dan stableford individueel zodat ook iedereen de gelegenheid krijgt in alle rust een kaart 
te lopen. 
Daarnaast organiseerden we 12 NQ wedstrijden, zoals vlaggetjeswedstrijd, yellow ball, 
Rainbow, 3-ball Tannum, 2-ball scrabble, vossenjacht. Allemaal vormen van strokeplay 
die redelijk goed bezocht werden. 
Ook hebben we dit jaar 6 bijzondere wedstrijden georganiseerd: 
Openings- en slotwedstrijd met 36 en 35 deelnemers. 



Golfclub Het Rijk van Margraten   6 
Jaarverslag 2019 

Op 16 mei hadden we de Hasselt Exchange; we gingen met 24 dames naar Hasselt. 
Prachtig weer en ondanks het faillissement van de horeca kregen we een 3-gangen menu 
geserveerd. 
De jaarlijkse ‘Vriendinnendag’ werd opnieuw zeer goed bezocht. We hadden 60 inschrij-
vingen en iedereen was tevreden over de organisatie en de horeca. Zoals altijd hoefden 
onze vriendinnen geen greenfee te betalen. 
Tijdens onze ‘Buitendag’ hebben we op de golfclub Midden Brabant gespeeld; er waren 
26 dames die heel graag meespeelden. 
Onze themadag vond plaats op de derde dinsdag in september en was de zogenaamde 
‘Hoedjesdag’. De dame met de mooiste/ origineelste hoed kreeg een prijsje. 
Op 5 november organiseerden we nog het Stamppottentoernooi voor 80 dames. Daar na-
men 8 clubs van buitenaf aan deel; Henri Chapelle, Mergelhof, Hasselt, Spiegelven, 
Brunssum, Echt-Susteren, Wittem en Maastricht. Zoals altijd was iedereen heel tevreden. 
Een voortreffelijke stamppot. De dames kregen ook een greenfee voor een zeer laag ta-
rief met onze dank aan Het Rijk.  
Tijdens de ‘Sinterklaaswedstrijd’ op 3 december liepen we 9 holes waar 35 Sinterkla-
zen/Zwarte Pieten aan meededen. De Goed Heilig man kwam ons persoonlijk bezoeken 
en had voor verschillende dames een aardigheidje. We kregen banketstaaf en gevulde 
speculaas aangeboden van de damescommissie inclusief een drankje. 
We kijken aldus terug op een mooi seizoen. 
Tijdens de slotwedstrijd zijn de jaarprijzen uitgereikt: 
Jetske Keuning  Lady van het jaar 2019 
Mphoto Phiri   Birdie Queen 2019 
Jetske Keuning  Eclectic Queen 2019 
 
Ook hebben we tijdens deze slotwedstrijd afscheid genomen van ondergetekende (Céline 
Thomassen) en Liesbeth Fransen. Zij gaven het stokje over aan Annette Nelissen, Vicky 
Verstappen en Caroline Welling. We bedanken hen voor hun jarenlange inzet.  
Jetske Keuning en Carola Munro hebben aangegeven dat 2020 hun laatste jaar is bij de 
damescommissie. 
Het volgend golfjaar zien we met veel plezier tegemoet en we danken het bestuur voor 
het extraatje zoals vorig jaar. We maken er, zoals jullie kunnen lezen, iedereen blij mee. 
Kunnen we weer zo’n extraatje verwachten?  
In naam van de damescommissie wens ik het bestuur een heel succesvol golfjaar. 
Céline Thomassen 
 
 
IT-COMMISSIE  
  
De IT-Commissie is verantwoordelijk voor het correct functioneren van de gehele automa-
tiseringsomgeving van de vereniging. Hieronder valt de website en E-golf4 maar ook de 
inlog-portal in het clubhuis en de computer en printer in de verenigingskamer. 
  
In 2019 bestond de IT-commissie uit Pieter Maarten Wesseling en Ben Sollet als voorzit-
ter. 
Aan het begin van het jaar is de meeste aandacht uitgegaan naar het geven van instruc-
ties aan de nieuwe leden van de diverse commissies. 
Hierdoor zijn de leden in staat gesteld om golfwedstrijden aan te maken en uitslagen te 
verwerken via het e-golf4u systeem. 
Voor de key-users binnen de diverse commissies zijn tevens extra instructies voor het 
contentbeheer van hun commissie op de website verzorgd. 
 
Dit jaar ontstond een probleem voor een aantal leden die de browser SAFARI op hun IOS 
systeem gebruiken bij het inloggen op onze website, hiervoor is naar een oplossing ge-
zocht die middels een nieuwsbericht op de website gedeeld is met de leden. 
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Ook is een instructie verstrekt aan de leden om een foto aan je profiel te kunnen toevoe-
gen.  
 
Verder werden alle vragen/problemen behandeld die via ons e-mailadres: itcommis-
sie@gcrijkvanmargraten.nl werden gemeld. 
 
De Golf-App van onze leverancier e-Golf4u is na de proefperiode aan alle leden beschik-
baar gesteld en wordt relatief veel gebruikt voor het invoeren van scores en aanmelden 
voor wedstrijden. 
 
Als een van de vele maatregelen van de AVG wetgeving zijn de e-mailadressen in de le-
denlijst op de website niet meer zichtbaar gemaakt voor de leden. Voor commissieleden is 
een geheimhoudingsverklaring bij het gebruik van de NAW gegevens van toepassing. 
 
 
JEUGDCOMMISSIE  
 
Op dit moment is er helaas geen actieve jeugdcommissie. 
 
 
REGEL-  EN HANDICAPCOMMISSIE 
 
De regel- en handicapcommissie moest het afgelopen jaar afscheid nemen van haar voor-
zitter, Erik de Regt. De commissie en de vereniging is hem veel dank verschuldigd voor 
het vele werk dat hij gedurende 9 jaren heeft verricht voor de commissie en vooral voor 
het verbreden van de regel- en handicapkennis binnen de gehele vereniging. Erik blijft ui-
teraard actief als clubreferee en ook als adviseur van de commissie. 
Door het toetreden van Mat Bovy per 1 maart bestond de commissie, met verder Sjardie 
Hoorens, René van den Bergh, Marc Schoonbrood en Rick Lameijn, weer uit 5 leden. 
Rick Lameijn werd in januari 2019 de nieuwe voorzitter. In augustus liet René ons echter 
weten dat hij de commissie om privéredenen zou gaan verlaten; ook hem onze dank voor 
het werk dat hij, met name op handicap-gebied, voor de commissie heeft verricht. Wij ho-
pen binnenkort een opvolg(st)er voor René bekend te kunnen maken. 
De commissie heeft in 2019 3 keer vergaderd, in april, augustus en november. Uiteraard 
kwamen wij vaker bij elkaar om specifieke taken te bespreken en/of uit te voeren.  
 
Regels 
Per 1 januari 2019 traden de nieuwe regels in werking. De herziening was de grootste en 
meest fundamentele sedert 1983. De regels werden aanzienlijk aangepast en zijn nu ge-
schreven in heldere en begrijpelijke taal; door tekeningen in het regelboekje worden situa-
ties ook duidelijker voor de speler. 
Uiteraard was het een belangrijke taak van de commissie om de leden kennis te laten ma-
ken met deze herziene regels en te wijzen op de wijzigingen daarin. 
Samen met Erik de Regt hebben commissieleden Marc en Rick in de maanden maart, 
april en mei een viertal regelavonden gehouden voor clubleden. Deze werden bezocht 
door ca. 120 leden; daarnaast werd een regelbijeenkomst georganiseerd voor de dames 
na afloop van een damesmiddag, waar Rick ook over de nieuwe regels kon vertellen; 
dank aan de damescommissie voor het organiseren van deze bijeenkomst. Spijtig genoeg 
heeft echter de meerderheid van de leden geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
om op een inzichtelijke wijze kennis te maken met de belangrijkste regelwijzigingen. 
 
Erik en Rick hadden als clubreferees dit jaar een bijeenkomst met de marshals en enkele 
greenkeepers.  
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Er werden ca. 50 examens afgenomen voor nieuwe golfers, waarvan er slechts 2 zakten. 
Helaas was de grote meerderheid van de geslaagden (nog) geen lid van onze vereniging. 
 
Ook dit jaar verschenen stukjes over regels en regelvragen van de hand van Erik de Regt 
in de digitale nieuwsbrief, waarvoor onze dank. Wij denken na hoe wij, naast met deze 
stukjes, meer kunnen doen om de regels onder de aandacht van de leden te brengen. Zo-
als altijd staan wij komend jaar open voor vragen en opmerkingen over regels.  Graag wil-
len wij benadrukken dat de regels niet alleen bestraffen, maar dat de speler de regels ook 
kan gebruiken om moeilijke situaties op te lossen, vaak zonder straf. Daarvoor is echter 
kennis van de regels belangrijk. 
 
Handicapping 
Een belangrijk aspect van het golfspel is het op de juiste wijze toepassen van de handicap 
en het juist en volledig invullen van de scorekaart (op papier of digitaal), inclusief het ak-
koord van de marker. Ook dit jaar moest er veel werk worden gedaan om foutieve of on-
volledige kaarten en het verkeerd toepassen van de handicap te corrigeren. Daardoor 
moest vaak over de ingeleverde kaart met de betrokkene overleg worden gepleegd, en 
soms moest een ingeleverde score worden afgewezen. De commissie zal daarom ook het 
komend jaar veel aandacht besteden aan het verbeteren van de kennis van leden omtrent 
het correct invullen en inleveren van papieren en digitale scorekaarten om zodoende een 
correcte weergave van de speelsterkte in de handicap te krijgen. 
 
In 2021 zal ook in Nederland het nieuwe universele handicapsysteem worden ingevoerd. 
Omdat dit op 1 januari 2021 zal zijn, en de handicapaanpassingen vanaf die datum aan 
de hand van het nieuwe systeem zullen worden berekend, is het taak van de commissie 
de leden hierover in 2020 voldoende te informeren. 
 
Rick Lameijn 
 
 
SENIORENCOMMISSIE 
 
De Seniorencommissie (SECO) was in 2019 als volgt samengesteld: 
 

 
 
Voor de bijzondere wedstrijden, zoals de Openings- en Slotwedstrijd alsmede de Buiten-
dag, is de gehele SECO verantwoordelijk.  
Eind 2019 is het lidmaatschap van Ben Sollet en René van den Bergh van de SECO be-
eindigd. Zij zijn opgevolgd door Ton Stille en Ton Halffman, die per 1-1-2020 deel uit gaan 
maken van de SECO.  
In 2019 zijn er door de SECO 30 wedstrijden georganiseerd, maar er zijn 3 wedstrijden 
afgelast in verband met temperaturen van boven de 30 graden. Het gemiddeld aantal in-
geschrevenen voor de 27 wedstrijden in 2019 bedroeg 43 spelers. 

Naam Functie Spelleiding
John Blaauw voorzitter Matchplay
Jos Göbbels secretaris Maandcup
Jan Priems penningmeester Matchplay
Fred Barendse lid BSOTY
René van den Bergh lid Mediaan, Fun
Susanne van Leendert lid Maandcup
Ivon Smeets lid Mediaan, Fun
Ben Sollet lid BSOTY
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In 2019 zijn er 2 SECO-wedstrijd door de Damescommissie georganiseerd op de dinsdag-
morgen, dit in verband met de NGF-competitie op de reguliere SECO-speeldag van don-
derdag.  
In totaal zijn er 7 Qualifying Maandcupwedstrijden gehouden, 7 Qualifying Best Score Of 
The Year-wedstrijden, 5 Non-qualifying Matchplaywedstrijden, 3 Mediaanwedstrijden 
(waarvan 2 Qualifying) en 2 Funwedstrijden (Eclectic en 4-stokken). Daarnaast is we-
derom de Openingswedstrijd (70 deelnemers) en de Slotwedstrijd (65 deelnemers) met 
een groot aantal deelnemers gehouden, met een Slotdiner in het eigen clubhuis. De Bui-
tendag is in 2019 gehouden op de golfbaan De Peelse te Sevenum, met 51 deelnemers. 
De grote deelname zal ongetwijfeld te maken hebben met het gezamenlijk vervoer met 
een touringcar en de uitdagende golfcourse van de Peelse.  
De SECO heeft in 2019 geen 9-holes wedstrijden georganiseerd, maar wel senioren die 
9-holes willen spelen daarvoor gefaciliteerd, buiten mededinging en zonder inschrijfgeld.  
In 2019 zijn de Matchplay-wedstrijden gehouden volgens de bekend formule en uit de cij-
fers is af te leiden dat spelers deze formule (flights van 2 spelers, 3/8 handicapverreke-
ning) waarderen.  
Tijdens het Slotdiner op 24 oktober zijn de winnaars van de SECO-competities bekend 
gemaakt en gehuldigd. 
 

 
 
De belangrijkste prijs is natuurlijk de SENIOR VAN HET JAAR. 
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Aantallen feitelijke inschrijvingen per jaar

30 31             30             32           30             30             29             26            27           

1 Nigel Hitches 63 1 Nigel Hitches 145 1 Michel van Galen 24 1 Fred Barendse 47
2 Paul Vlieks 68 2 Paul Knols 140 2 Victor Delvaux 23 2 Jan Priems 46
3 Ben Sollet 68 3 Mart Janssen 139 3 Fred Barendse/Mart Janssen 21 3 Fred Brouns 38

Mediaan (Q en NQ)Best Score of the Year (Q) Maandcup (Q) Matchplay (NQ)

1 Michel van Galen 50
Senior van het Jaar 2019
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Het Bestuur heeft voor de verschillende wedstrijdcommissies, waaronder de SECO, in 
2018 een extra budget beschikbaar gesteld voor het aantrekkelijker maken van de wed-
strijden. De SECO heeft daar voor de Buitendag gebruik van gemaakt door gezamenlijk 
vervoer met een touringcar te organiseren. De financiële bijdrage voor deelname aan de 
wedstrijden is ook in 2019 ongewijzigd gebleven: € 3 per wedstrijd. Van die bijdrage wer-
den de dagprijzen betaald (shopbonnen) en de eindbekers en sommige uitgaven van de 
slotavond bekostigd. 
 
Vooruitblik op het seizoen 2020. 
MAANDCUP: De Maandcupwedstrijden blijven qua opzet en puntentelling ongewijzigd.  
BSOTY: De Best Score Of The Year wedstrijden blijven in hoofdzaak dezelfde grondslag 
behouden zoals in 2019. Aan het eind van de competitie zullen aanpassingen worden ge-
daan door negatieve correcties op scores van punten per handicapcategorie te hanteren. 
Ook de single-handicappers zullen correctieregels krijgen om tot een uitgebalanceerde 
puntentelling te komen. De correctieregels voor 2020 zullen op de website bekend worden 
gemaakt.  
MATCHPLAY: De Matchplay wedstrijden worden georganiseerd in competitievorm met 
het doel om binding met een min of meer vaste groep te bevorderen. Er wordt altijd een 
andere tegenstander ingepland, met zoveel mogelijk van gelijk niveau. De 4 beste scores 
bepalen de eindscore per speler. Wel zal in 2020 bij de inschrijving bij een oneven aantal, 
de laatst ingeschreven speler op de reservelijst komen, dit om te voorkomen dat altijd de 
spelleiders bij die bewuste wedstrijd reserve moeten zijn.  
FUNWEDSTRIJDEN: In 2020 wordt geen Mediaan wedstrijden georganiseerd vanwege 
de sterke gelijkenis met de Maandcup-formule. De SECO bekijkt nog welke funwedstrij-
den in 2020 zullen worden aangeboden. En welke daarvan zich lenen voor Q-wedstrijden.  
SENIOR VAN HET JAAR: De puntentelling voor de Senior van het Jaar zal in 2020 we-
derom worden bepaald door de aantal keren deelname aan alle wedstrijden mee te tellen 
en de 5-3-1-winnaarspunten van de wedsstrijden bij elkaar op te tellen. 
BUITENDAG: Voor de Buitendag wordt wederom ingezet op het vergroten van het aantal 
deelnemers door vooral te kijken naar regionale aantrekkelijke golfbanen. Ook gezamen-
lijk vervoer wordt wederom aangeboden. 
9-HOLES WEDSTRIJDEN: Ook in 2020 zal de mogelijkheid worden geboden om in te 
schrijven voor 9-holes wedstrijden. Indien een speler dit bij de inschrijving kenbaar maakt 
zal de starttijd aan het eind van de tee-tijd worden ingepland. Afgemeld wordt als ‘justified 
quit’, zonder prijs en zonder inschrijfgeld.  
De wedstrijdbijdrage zal ook in 2020 blijven op € 3 per inschrijving.  
 
 
WEDSTRIJDCOMMISSIE 
 
De Doelstelling van de wedstrijdcommissie  
De doelstelling is het organiseren en begeleiden van wedstrijden voor onze leden, waarbij 
wij een optimale combinatie van prestatief en recreatief spel trachten te bereiken en te-
vens de ontwikkeling van een sociaal clubleven willen bevorderen. 
 
Samenstelling commissie  
In januari 2019 bestond de commissie uit, Raymond Hautvast, Jacquomien Salden-Maes, 
Jet Stille-Kemps, Zef Breukers, Ingrid Debije-Persad, Angeline Engelbert-Verhoeven en 
Jos Wintraecken. Omdat Raymond Hautvast in 2019 zijn lidmaatschap van de commissie 
moest beëindigen had hij Emile Cheriex bereid gevonden zijn plaats in te nemen (geleide-
lijke overname). Tijdens de Vossenjacht zijn Jacquomien Salden en Raymond Hautvast 
bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. 
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Taakverdeling 
Voorzitter:  Emile Cheriex 
Secretaris:   Jet Stille-Kemps 
Penningmeester:  Ingrid Debije-Persad 
ICT:   Angeline Engelbert-Verhoeven 
De verdeling van organisatie van de diverse typen wedstrijden was in 2019 niet zeer strikt. 
Jos Wintraecken hield de golfer van het jaar score bij. Jet Stille organiseerde de low HCP-
wedstrijden. Raymond Hautvast speelde nog een belangrijke rol bij de stroke- en match-
playkampioenschappen. 
 
Vergaderfrequentie 
In 2019 werden er zes commissievergaderingen gehouden.  
 
De wedstrijdcommissie heeft de volgende wedstrijden georganiseerd: 
 
Qualifing wedstrijden:  

- 6 maandbeker stableford 
- 6 maandbeker strokeplay 
- 5 culineary’s 
- 6 low hcp. Wedstrijden 
-  

 
    

Opmerkingen: Culineary 4 weersvoorspellingen matig. Toch redelijk golfweer. Culineary 5 
slechte weersvoorspellingen en inderdaad een zeer natte dag. Desondanks opvallend 
“dappere” opkomst. 
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Opmerkingen: Al jaren geen maandbeker in april. Afname deelnemers ondanks aanpas-
sing handicapbereik van 18.5-36 naar 11,5-36. Grootste groep deelnemers onder hcp 25. 
Geen of weinig nieuwe aanwas nieuwe leden. 

 

Opmerkingen: Al 3 jaar geen strokeplay maandbeker in april. Overige 6 maandbekers to-
nen stabiel aantal deelnemers. Oktober slecht weermaand met consequenties aantal 
deelnemers. 
 
High hcp wedstrijden (>36) 
High hcp wedstrijden zijn in 2019 gepland. Een poging leverde slechts 3 deelnemers. 
Toch weer kijken hoe we de hogere handicappers voor deelname aan dit soort wedstrij-
den en de maandbeker kunnen interesseren. 
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Clubkampioenschappen  
- Matchplay knockout 0 -18,4  
- Matchplay knockout 18,5 - 36 
- Matchplay kampioenschappen dames en heren verdeeld over 2 dagen 
- Strokeplay kampioenschappen dames en heren verdeeld over 2 dagen 
 

 
 
Opmerkingen:  
Door alle jaren vrijwel stabiel beeld. De matchplay KO moet waarschijnlijk een duwtje krij-
gen (competitieteams stimuleren?). Het strokeplay-kampioenschap wordt slechts door 
een kleine groep lage handicappers bezocht (hetgeen logisch lijkt doordat er een bruto 
score gehanteerd wordt). De matchplay-kampioenschappen zouden meer deelnemers 
moeten krijgen met name in de damesgroep. 
De senioren 50+ en 65+ strokeplay kampioenschappen trokken dusdanig weinig deelne-
mers dat deze wedstrijden geannuleerd werden. Dit mag ook voor een belangrijk deel toe-
geschreven worden aan het succes van de seniorenwedstrijden op donderdag (waar deze 
kampioenschappen ook zouden moeten thuishoren). 
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De Funwedstrijden 
 

 
 
 
Bij de “Fun”wedstrijden is de deelname onverminderd groot. De nadruk ligt hier op de ge-
zelligheid en het onderling contact. Een drietal “Funwedstrijden” werd afgesloten met mu-
ziek. Dit zorgde voor extra gezelligheid.  
Op 13 en 14 juli werd de 2e Ryder Cup gespeeld tussen de leden inwonend in Maastricht 
en de rest van de wereld. Dit werd wederom een succes mede door het goede weer. Cap-
tains Ton Stille en John Redelinghuis hadden met hulp van hulpcaptains weer een goed 
programma in elkaar gedraaid en het goede weer deed de rest. De WeCo was met name 
behulpzaam voor de aanmelding in Egolf4U. De overige organisatie werd met name door 
Raymond Hautvast en de captains gedaan. 
Een aantal nieuwe wedstrijden werden opgestart: De Chambles trofee (als vervanging 
van de goede doelenwedstrijd) en de 4-bal wedstrijd. Het aantal van 22 en 54 deelnemers 
viel tegen. De recensies waren echter prima.  
 
De prijswinnaars 2019 
 

Winnaar maandbeker stableford 3 best (of 
6) 

Fred Brouns 

Winnaar maandbeker strokeplay 3 best (of 
6) 

Randy van Goethem 

Kampioen strokeplay heren Craig Howell 
Kampioen strokeplay dames  Susan Lemckert 
Presidentscup  John Redelinghuysen en Graig 

Howell   
Matchplaykampioenschappen heren  Marc de Man 
Matchplaykampioenschappen dames  Mphoto Phiri 
Golfer van het jaar heren Nigel Hitches 
Golfster van het jaar dames Carola Schurink-ten Horn 
Matchplay knock-out categorie A Jos Jonkers 
Matchplay knock-out categorie B Ton Halffman 
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Tot slot 
Ook in 2019 heeft de wedstrijdcommissie met veel plezier de wedstrijden, prestatief of ge-
zellig, voor de leden georganiseerd, en wij bedanken alle deelnemers en sponsoren die 
dit mogelijk gemaakt hebben. 
 
 
CLUBCONSUL STICHTING HANDICART 
 
Huub Groven. 
Voor meer informatie: www.handicart.nl    
Zie ook de clubsite. 
 
 

 
 
 
 

Cadier en Keer, februari 2020 
 
Namens het bestuur: 
 
Sandra Jacob  
secretaris Golfclub Het Rijk van Margraten 
(met dank aan alle commissievoorzitters voor hun bijdragen)  
 


