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Golfclub Het Rijk van Margraten 
 
 
JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR  
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2022 

 
 

 
VAN HET BESTUUR 
 
Hierbij leggen wij u het verslag van het verenigingsjaar 2022 voor. 
In dit verslag vindt u terug welke activiteiten in 2022 door de verschillende commissies en 
door het bestuur binnen de vereniging zijn ontplooid. Dit verslag geeft een fraai beeld van 
het verenigingsgebeuren.  
Na een aantal coronajaren konden we in 2022 weer eindelijk volop wedstrijden en activi-
teiten organiseren. Het lustrum kon doorgang vinden en werd niet gehinderd door corona-
beperkingen, wel door de weersomstandigheden.  
Na uw toestemming tijdens de extra algemene ledenvergadering heeft het bestuur een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend met Het Rijk Golfbanen. Een compromis, 
waarmee wij menen de rechten van onze clubleden zo goed mogelijk te behartigen. 
 
Hopelijk kijkt u terug op een plezierig en sportief jaar. 
Het bestuur is de commissieleden bijzonder erkentelijk voor hun inzet in het afgelopen ka-
lenderjaar en zal tijdens de komende ALV een nadere toelichting geven op dit verslag en 
schetsen wat de plannen voor 2023 zijn. 
 
 
DE VERENIGING 
 
Verenigingsjaar – Dit jaarverslag heeft betrekking op het tijdvak 1 januari tot en met 31 
december 2022.  
 
Ledenbestand - Bij aanvang van het verenigingsjaar per 1 januari 2022 waren er totaal 
575 leden. Bij het einde van dit verenigingsjaar (31 december) 567.  
Helaas hebben wij dit jaar wegens overlijden afscheid moeten nemen van onze leden 
Chrétien Frijns en André Schröder 
 
Samenstelling bestuur – In 2022 bestond het bestuur uit Geert-Willem Schurink,  
Raymond Hautvast, Peter Schouten (penningmeester), Jef Tellings (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 driemaal per jaar een 
overlegvergadering tussen bestuur en directie van Het Rijk Golfbanen.  
Conform de Samenwerkingsovereenkomst wordt namens het bestuur aan deze vergade-
ringen deelgenomen door drie bestuursleden. In deze overlegvergaderingen wordt in het 
algemeen de gang van zaken besproken binnen Het Rijk, onze golfbaan en in de vereni-
ging.  
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Daarnaast is er in 2022 diverse keren intensief overleg geweest tussen een afvaardiging 
van het bestuur, Jef Tellings en Peter Schouten, en Het Rijk Golfbanen, Hans Blaauw (al-
gemeen directeur) en Luchie Deuring (general manager) over de nieuwe samenwerkings-
overeenkomst. 
Daarnaast is er een maandelijks overleg tussen general manager Luchie Deuring, voorzit-
ter Jef Tellings en secretaris Sandra Jacob. 
 
Overleg met commissievoorzitters - In het afgelopen verenigingsjaar zijn er vier over-
legvergaderingen met bestuur en commissievoorzitters geweest en twee overlegvergade-
ringen met 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 en de vereniging van belang zijn en anderzijds naar het oordeel van de com-
missievoorzitters onder de aandacht van het bestuur moeten worden gebracht.  
 
Communicatie met de leden - Met de leden wordt gecommuniceerd via onze website, 
digitale nieuwsbrieven en het beeldscherm bij de receptie. 
De website is gedeeltelijk openbaar en gedeeltelijk alleen voor leden toegankelijk.  
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 heeft aan de NGF-competitie deelgenomen met 10 
teams. 
 
Clubkampioenen - Er zijn in het afgelopen verenigingsjaar heel wat kampioenen te noe-
men: 
Golfer van het jaar – Craig Howell 
Golfster van het jaar – Jetske Keuning 
Strokeplay Kampioen heren – Craig Howell 
Strokeplay Kampioen dames – Patricia Kampschöer 
Matchplay Kampioen heren – Craig Howell 
Matchplay Kampioen dames – Susan Lemckert 
Winnaar Maandbeker Strokeplay – Egon Smeets 
Winnaar Maandbeker Stableford – Noëlle Paping 
Lady van het jaar – Marlou Kroese 
Senior van het jaar – Victor Delvaux 
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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 competitiecommis-
sie, een damescommissie, een IT-commissie, een kascommissie, een rabbitcommissie, 
een regel- en handicapcommissie, een seniorencommissie en een wedstrijdcommissie 
actief.  
Naast de hiervoor genoemde commissies is er ook nog een clubconsul voor de Stichting 
Handicart actief en jeugdcommissie die niet actief is en tijdelijk bij het bestuur onderge-
bracht is. 
 
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. 
 
2022 was ook het jaar dat we het lustrum, dat gepland was voor 2021, mochten inhalen. 
Een enthousiaste werkgroep heeft een feestelijke dag georganiseerd vol golf en gezellig-
heid. 
 
 

____________________ 
 
 
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. 
 
 
COMPETITIECOMMISSIE  
 
In 2022 hebben 10 teams deelgenomen aan de NGF-competitie. Twee teams werden 
kampioen met louter overwinningen. Slechts 1 team degradeerde. Alle overige teams wis-
ten zich eenvoudig te handhaven. 
  
In overleg met het bestuur is besloten om over te stappen naar een nieuwe blauwe polo. 
Met dank aan het bestuur van onze club en de manager van Het Rijk van Margraten kon-
den de polo’s tegen een zeer scherpe prijs aangeschaft worden. 
  
Tevens heeft het bestuur besloten om tijdens de finale van de Matchplay Kampioenschap-
pen extra aandacht te besteden aan alle teams en zijn de 2 promoverende teams extra in 
het zonnetje gezet. 
Beide initiatieven zijn door de spelers goed ontvangen. 
  
Alle teams zijn samengesteld vanuit prestatief of sociaal oogpunt, maar zodra de competi-
tie start is er bij iedere speler weer de drang om te presteren. Onze club faciliteerde hier-
voor ook de noodzakelijk golflessen bij een van onze pro’s. De competitiecommissie heeft 
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verder de koers ingezet om meer jeugdige spelers kansen te geven om hun talenten te 
laten zien. In 2023 wordt deze lijn voortgezet. 
 
De commissie was als volgt samengesteld: 
Egon Smeets, voorzitter 
Gerry Lameijn 
Tom de Coo  
  
Referent bestuur: Geert Willem Schurink 
  
 
DAMESCOMMISSIE          
 
Ook 2022 leed aanvankelijk nog onder de virus pandemie. Maar na de voorseizoen meet 
& play dinsdagen ging het snel beter. 
Meet & play bleef het hele jaar voor de 9-holers. 
 
Wedstrijden Q en NQ 
Gedurende het seizoen hebben 72 dames deelgenomen aan onze wedstrijden. 
 
In het seizoen zijn 28 wedstrijden georganiseerd; vanwege de hitte is 1 wedstrijd afgelast. 
 
Van de 28 wedstrijden waren er 17 Q wedstrijden (strokeplay en stableford), waarvan 7  
Best Score of Seven (BSOS). 
 
De uitslag  van deze BSOS wedstrijden  leidt na de slotwedstrijd tot de BSOS Queen. 
 
Bij de BSOS wedstrijden worden de dames op handicap ingedeeld. 
Bij de overige Q wedstrijden worden de deelnemers meestal niet ingedeeld op handicap; 
we spelen dan ook stableford individueel zodat ieder de gelegenheid heeft in alle rust een 
kaart te lopen. 
 
De dames-dinsdagwedstrijden hebben immers niet alleen een competitief maar ook een 
belangrijk sociaal aspect. 
 
Naast Q wedstrijden organiseerden we 11 NQ (fun) wedstrijden, zoals de Battle of the 
sexes (met de Seco), 3 Ball tannum, Rainbow, 5 stokken wedstrijd, Taartjesdag en Vos-
senjacht; verder een Themadag, de Vriendinnendag en de Openings- en Slotdag. 
 
Tijdens onze Buitendag hebben we gespeeld op de Europäischer Golfclub Elmpter Wald 
in Niederkrüchten; voor het vervoer konden we weer met de bus. 
20 dames genoten van een regenachtige, maar bijzonder gezellige golfdag op een niet 
makkelijke baan met als afsluiting een gezamenlijk etentje in het clubhuis. 
 
Jaarprijzen 
Op de slotdag, 25 oktober 2022, werden de jaarprijzen 2022 bekend gemaakt en werden 
de wisselbekers/trofeeën uitgereikt aan de Lady of the Year, de Birdy Queen en de Queen 
BSOS met overhandiging van de Buitendag trofee aan de winnares 2022 
Niet vergeten is natuurlijk de Hole in One van Carola Munro. 
 
Wisseling in de Daco 
De voorzitter, Caroline Welling, was op de slotdag helaas ziek thuis. 
Er werd op passende wijze afscheid genomen van Annette, onze stille kracht; ze werd per 
telefoon toegesproken door Caroline; Anke heeft zich om gezondheidsredenen terugge-
trokken en Caroline nam afscheid als voorzitter maar niet als lid van de Daco. 
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Nieuwe commissieleden: 
Carola Munro werd de nieuwe voorzitter; verder traden als leden van de Daco toe: Jetske  
Keuning, Irma Curfs en Marjolein Hendriks. 
 
Financieel 
De bijdrage voor de gewone 18 holes wedstrijden bedroeg € 4,00 per keer. 
De Openingsdag, Vriendinnendag, Buitendag en Slotdag waren bijzondere dagen met 
daarbij passende bijdragen. 
Bij de Battle of the Sexes op 12 april (samen met de senioren) werd een bedrag bijeenge-
bracht van ruim € 490,00 dat werd gedoneerd aan een project voor vluchtelingen in Oe-
kraïne. 
De Damescommissie wenst allen een succesvol golfjaar 2023. 
 
De commissie was als volgt samengesteld: 
Caroline Welling, voorzitter 
Anneke Odekerken, secretaris 
Marlou Kroese, penningmeester 
Anke Jonkergouw 
Annette Nelissen 
Marie-Christine Nolte 
 
Referent bestuur: Sandra Jacob 
 
 
IT-COMMISSIE  
                                       
Doelstelling 
De IT-Commissie is verantwoordelijk voor het correct functioneren van de gehele automa-
tiseringsomgeving van de vereniging. Hieronder vallen de website, de portal in het club-
huis, de computer en printer in de verenigingskamer en de inlogzuil in de kelder. 
 
Commissie bezetting 
In de loop van 2022 is de opengevallen plaats van Pieter Maarten opgevuld door Jos Ra-
maekers als nieuw commissielid en heeft René van den Bergh aangegeven om eind 2023 
te stoppen binnen de commissie. 
 
Support aan Commissies 
Dit jaar hebben we weer veel vragen vanuit de diverse commissies binnengekregen en 
opgepakt op gebied van wedstrijdvormen keuzes, instructies bij het gebruik van e-golf4u, 
aanpassingen van gunshot schema’s, instellen van accounts, printproblemen etc. 
 
Rollen/rechten in e-golf4u 
De gebruikers van e-golf4u hebben afhankelijk van welke acties ze voor een commissie 
doen hiervoor rechten nodig. In de loop der jaren is er een scheefgroei ontstaan tussen 
veelal gewijzigde rollen en benodigde rechten. Deze rollen zijn nu weer in overeenstem-
ming met de rechten ingesteld. 
 
Lid soorten 
Door de automatische koppeling tussen Het Rijk en de e-golf4u ledenadministratie is uit 
de controlelijsten naar voren gekomen dat er afwijkingen in  de aantallen en ook de ge-
hanteerde soorten lid voorkomen. 
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De diverse overzichten die uit e-golf4u werden gegenereerd zijn 
onder de loep genomen en vervolgens zijn onze lid soorten en 
bijbehorende tarieven in lijn gebracht met de lidmaatschap soor-
ten die Het Rijk hanteert. 
Op deze wijze is het controleren van de diverse door “Het Rijk” 
aangeleverde  financiële overzichten nu zonder allerlei tussen-
stappen mogelijk geworden. 
 

 
Website 
Naar aanleiding van signalen uit de vereniging over de gebruikersvriendelijkheid en opzet 
van de verenigingswebsite is door een aantal keyusers naar mogelijke verbeteringen ge-
keken. 
Meegenomen bij een mogelijke aanpassing van de Website is de onzekere factor die 
Nexxchange als opvolger van e-golf4u betekent. 
Samen met de leverancier 3W is naar een aanpassing gezocht waarbij o.a. gebruik wordt 
gemaakt van veelzeggende iconen waardoor het zoeken wordt vereenvoudigd. 
 
 

 
 
 
Dit project loopt nog vanwege het feit dat bepaalde ingrepen in het huidige CMS (geda-
teerd) niet eenvoudig of financieel realiseerbaar zijn. Daarbij zal ook nadrukkelijk worden 
gekeken naar de implementatie van de Nexxchange software en welke CMS-
functionaliteit deze software biedt. 
Het advies is sowieso om de komende jaren ter vervanging van het huidige CMS een re-
eel bedrag te reserveren! 
 
Implementatie Nexxchange software 
Wat betreft de implementatie van de Nexxchance software is nog geen exacte datum of 
periode te geven. Nexxchange is momenteel voornamelijk “kleine” clubs aan het migre-
ren. Clubs waarbij het gaat om een klein aantal leden, waarbij relatief gezien weinig van 
het systeem gebruikt wordt gemaakt. Wij vallen onder de grotere clubs, waarvan de plan-
ningsverwachting is dat dit tweede helft 2023 zal zijn. 
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Een belangrijk aandachtspunt, het actualiseren van onze spel-
vormen is vanwege de impact die het kan hebben op  de 
reeds gespeelde wedstrijden en de gekoppelde nog te spelen 
wedstrijden, doen besluiten deze bij implementatie van 
Nexxchange mee te nemen. 
Uit summiere documentatie van e-golf4u lijkt het erop dat er 
straks een groot aantal spelvormen standaard in het systeem 
zitten. 
 
 
 
 
 

  
Afgesproken is dat wij ruim van tevoren volledig worden meegenomen en op de hoogte 
worden gebracht van alles wat hier aan vooraf gaat. Als IT-commissie verwachten wij dat 
de overgang naar Nexxchange veel veranderingen met zich mee zal brengen voor zowel 
de medewerkers van de golfbaan, de individuele leden als voor de diverse  commissies. 
Denk daarbij m.n. aan het reserveren van flights en het plannen van wedstrijden. Dit bete-
kent dat we vroegtijdig moeten nadenken over hoe wij als club en baan daarmee willen 
omgaan. 
  
De commissie was als volgt samengesteld: 
Ben Sollet, voorzitter 
René van den Bergh 
Jos Ramaekers 
 
Referent bestuur: Peter Schouten 
 
 
JEUGDCOMMISSIE  
 
In 2022 was er helaas geen actieve jeugdcommissie.  
Alle jeugdactiviteiten vielen in 2022 rechtstreeks onder het bestuur. 
 
Referent bestuur: Sandra Jacob 
 
 
RABBIT-COMMISSIE 
 
Even een terugblik naar 2020 en 2021 
In het seizoen 2020 is er binnen de GC Het Rijk van Margraten een werkgroep Rabbit-
commissie gestart. In 2021 werd dit een officiële commissie met drie leden en in 2022 is 
die commissie gegroeid naar vijf leden. 
Net als in 2021 was het ook in het seizoen 2022 het streven van de RaCo om meer leden 
geïnteresseerd te krijgen voor de Rabbit-inlopen. Deelnemers vanuit de club zijn toch met 
name de nieuwe leden die blijven meedoen aan deze inlopen. 
Feit is dat diverse deelnemers die nog geen lid waren nu wel lid zijn en door de contacten 
die ze tijdens de Rabbit-inlopen hebben gelegd nu zelf in groepjes zijn gaan golfen.  
Een aantal heeft de weg gevonden naar de activiteiten van de damesdinsdag, de senio-
ren op donderdag en de wedstrijden georganiseerd door de wedstrijdcommissie. 
 
De doelstelling van de Rabbit-inloop  
De doelstelling van de Raco was en is om door middel van de tweewekelijkse Rabbit-inlo-
pen golfers met een baanpermissie of een handicap hoger dan 36 wegwijs te maken op 
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de baan, leren omgaan met de golfregels en etiquette en te enthousiasmeren voor (blij-
vend) lidmaatschap van onze golfclub door ze goed te informeren over het reilen en zeilen 
van de club en met name te laten ervaren hoe het  is in de baan. 
Die doelgroep is tweeledig;  
Enerzijds de (bestaande en) nieuwe leden met een handicap lager dan 36 om ze zo ver-
der op weg te helpen naar een eigen plek binnen de club, inclusief deelname aan de di-
versiteit van activiteiten die door de verschillende commissies georganiseerd worden.  
Anderzijds richt de Raco zich ook op (nog) niet-leden die wel golflessen volgens bij de 
pro’s van Het Rijk van Margraten en die tegen een geringe green fee deel kunnen nemen 
aan de Rabbit-inlopen. Een deel daarvan stroomt alsnog door als lid van de golfclub, an-
deren blijven wel golfen maar als green-fee’er, ook bij Het Rijk van Margraten. 
 
Voorafgaand aan het seizoen 2022  
In 2021 zijn ervaringen opgedaan waardoor voorafgaand aan de Rabbit-inlopen van 2022 
enkele acties in gang gezet zijn: 
- De poster en de folders voor de Rabbit-inlopen van 2022. 

 zijn opnieuw ontworpen. Er is gezocht naar een opvallend nieuwe look en die is 
ook gevonden. De posters zijn in het clubhuis en op de driving range opgehangen 
en de flyers waren bij de receptie neergelegd. Tevens werden die toegevoegd aan 
het informatiepakket dat geïnteresseerden daar kunnen krijgen. De financiering er-
van is een coproductie van de golfbaan en de golfclub.  

- De ervaring van de buddy’s in 2021 was, dat de deelnemers vooral kennis missen wat 
betreft de meest belangrijke regels en etiquette, wat lidmaatschap hen allemaal te bie-
den heeft en wat het verschil is tussen de golfbaan Het Rijk van Margraten en de golf-
club Het Rijk van Margraten.  
 Er is - op basis van de reeds bestaande informatie binnen de club - een informatie-

boekje gemaakt dat aan alle deelnemers tijdens de Rabbit-inlopen is uitgedeeld. 
Hierin staat alle relevante informatie voor beginnende golfers en nieuwe leden. 
Door de deelnemers werd de informatie in deze brochure als zeer zinvol ervaren. 
Relatief compact, direct bij de hand en ook toegankelijk voor (nog)niet-leden die 
immers niet op het clubdeel van de website kunnen. Ook dit boekje zou worden 
toegevoegd aan het informatiepakket maar door miscommunicatie is dat helaas te 
weinig en te laat gebeurd. 

 De door Golf.nl gepubliceerde “20 belangrijke golfregels” zijn in een handzaam fol-
dertje gezet en ook uitgedeeld aan alle deelnemers van de Rabbit-inlopen. 

Beide bovenstaande acties zijn volledig gefinancierd door de Golfbaan Het Rijk van 
Margraten. 

- Ook dit jaar is er een uitnodigende mail gegaan naar de buddy’s van vorig jaar en een 
mail naar alle leden met de vraag om zich te melden als buddy.  
 Veel van de buddy’s van vorig jaar hebben zich weer beschikbaar gesteld, maar er 

zijn ook een aantal nieuwe aanmeldingen ontvangen. Bij die aanmeldingen kon-
den de buddy’s ook direct hun beschikbaarheid opgeven.  

 
De Rabbit-inloop  
De Rabbit-inloop heeft steeds plaats gevonden op de eerste maandag van de maand en 
de derde zaterdag van de maand van 16.00 uur tot 18.00 uur. In de maand oktober is de 
tijd aangepast, van 15.00-17.00 uur daar het dan vroeger donker is.  
De tijden van de Rabbit-inlopen zijn gesponsord door Het Rijk en gaan dus niet af van de 
speelafspraken die die golfclub met Het Rijk heeft. 
De Rabbit-inlopen zijn opgenomen in de wedstrijdkalender, voor de exacte data van de 
Rabbit-inlopen verwijzen we dan ook graag naar die wedstrijdkalender.  
  
Dit jaar varieerde de deelname tussen de 3 en de 10 deelnemers.  
In totaal hebben 25 deelnemers meegedaan aan de inlopen waarvan ten tijde van de inlo-
pen 11 clubleden en 14 deelnemers (niet leden) met baanpermissie.  
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Werkwijze Rabbit-inloop 
Aan de werkwijze is dit jaar niets veranderd. Er waren en zijn wel veel ideeën ontstaan 
maar die hebben nog geen uitvoering gehad. Daarvoor was deze Raco te nieuw en was 
het te kort dag om goed onderbouwd daaraan te gaan werken.  
De werkwijze was als volgt: 
leden van de golfclub konden zich aanmelden via de website van de club. Deelnemers 
met baanpermissie deden dat door een mail te sturen aan het mailadres;  
rabbitcommissie@gcrijkvanmargraten.nl  
Twee dagen van tevoren ontvingen de deelnemers en de buddy’s de startlijst. 
Er werd een golfronde gespeeld op de eerste 9 holes. 
In flights van max. 3 personen, 1 of 2 Rabbit-spelers en een buddy, (speler van de club).  
Naderhand verzamelden alle deelnemers en buddy’s op het terras en werd nog even na-
gepraat.  
Het succes van deze inlopen is mede te danken aan de inzet van de buddy’s die haast 
nog enthousiaster zijn dan de deelnemers.  
  
Tot slot  
De Rabbit-inlopen voorzien in een behoefte. 
Enerzijds in de behoefte van de startende golfers, lid of (nog) niet lid, maar wel golfend 
en/of lessend bij Het Rijk van Margraten. 
Ook dit jaar laten (aankomende) nieuwe leden met een hcp hoger dan 36 weten dat het 
soms moeilijk is om de weg te vinden binnen de club. De Rabbit-inlopen zijn een eerste 
kennismaking hiermee.  
Vooral het aanspreken van nieuwe leden en ze uitnodigen voor de inlopen hebben ervoor 
gezorgd dat deze leden zich welkom voelden binnen de club en de eerste drempel kon 
worden geslecht. Complimenten daarbij ook naar de andere commissies die daar een ac-
tieve bijdrage in geleverd hebben afgelopen jaar. 
Het streven voor 2023 was om meer het totale clubleven te gaan betrekken in de instroom 
en doorstroom van nieuwe leden. Ons inziens begint dat ook al bij de mogelijk aanko-
mende nieuwe leden, golfers die wel zo geïnteresseerd zijn dat ze bij Het Rijk lessen en 
die je kunt helpen om de volgende stap te maken. 
Om ons moverende en ook van elkaar verschillende redenen hebben de commissieleden 
allemaal en los van elkaar besloten er per 1-1-2023 mee te stoppen.  
Een aantal bestuursleden heeft aangegeven dat ze zelf aan de slag gaan om te kijken 
naar het hoe en wat rondom het vervolg van de stappen die de Rabbitcommissie de afge-
lopen drie jaar heeft gezet. 
Wij vonden en vinden het belangrijk dat planmatige opvang en doorstroom van zowel ge-
interesseerden in golf als ook de daadwerkelijke nieuwe leden blijven bestaan.  
 
Als scheidende Rabbitcommissie hebben we dan ook aangeboden dat bij vragen etc. al-
tijd bij ons aangeklopt kan worden.  
 
De commissie was als volgt samengesteld: 
Wim Speth, voorzitter 
Jet Stille 
Jacquomien Salden 
Dorus Evekink 
Marianne van den Hoogen 
 
Referent bestuur: Raymond Hautvast 
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REGEL-  EN HANDICAPCOMMISSIE 
 
Door het aftreden van Mat Bovy begin 2022 om persoonlijke redenen werd de bezetting 
van de commissie teruggebracht tot 4 personen.  De overige commissieleden hebben 
daarop besloten vooralsnog met 4 personen in de commissie door te gaan.  
De commissie heeft in 2022 slechts 1 keer voltallig vergaderd, verder werd veel in klei-
nere kring besproken, met name in verband met handicapping. 
  
Zoals ieder jaar heeft Rick Lameijn ook in 2022 een bespreking bijgewoond met de mar-
shalls en de greenkeepers van het Rijk, waarbij ook regelaspecten van hun werk werden 
besproken. Ook werd daarvoor een rondgang gemaakt met de general manager van de 
baan. 
  
Regels 
Er werden examens afgenomen voor nieuwe golfers (leden en niet-leden), waarvan 3 met 
een negatief resultaat. 
  
Het afgelopen jaar werd slechts een keer een regelavond georganiseerd. In 2023 zullen 
er meer plaatsvinden, ook omdat er 4 jaar na de grondige regelaanpassingen per 1 janu-
ari 2023 enkele (bescheiden) regelwijzigingen hebben plaatsgevonden. Aan deze wijzigin-
gen zal ook in de Nieuwsbrief aandacht worden besteed. Zoals in elke sport kent ook de 
golfsport haar eigen regels, maar in tegenstelling tot andere sporten ben je als golfer je 
eigen scheidsrechter; dat betekent dat je op z’n minst de belangrijkste regels behoort te 
kennen. Wederom hebben wij dit jaar moeten constateren dat het wel aan  regelkennis 
ontbreekt, ook in gevallen dat regels juist in het voordeel van de spelers kunnen worden 
toegepast. 
Daar er geen herzien beknopt regelboekje per 1 januari 2023 is verschenen (en ook niet 
zal verschijnen) zal de speler ook moeten kunnen omgaan met de online regelapp van de 
R&A (ook in het Nederlands beschikbaar). Bij twijfels kan uiteraard ook de mening van de 
regelcommissarissen worden gevraagd.  
 
In 2022 namen Marc Schoonbrood en Rick Lameijn als regelcommissarissen deel aan 
een NGF-seminar over de regels, weer voor het eerst gehouden sinds 2019. Zeer leer-
zaam en goed voor de contacten.  
 
Persoonlijk vond ondergetekende het leuk en leerzaam bij sommige wedstrijden in de 
baan te zijn en ter plekke vragen te kunnen beantwoorden.  
  
Handicapping 
In 2021 werd het wereldwijde handicap-systeem (WHS) geïntroduceerd. Daardoor is in de 
handicapberekening veel veranderd. Inmiddels zijn vele golfers daaraan gewend. In het 
algemeen geeft dit systeem een eerlijker beeld van de speelsterkte van de individuele 
speler, doordat aanpassingen zowel naar onder als naar boven sneller plaatsvinden, in-
dien voldoende kaarten worden ingeleverd. De handicap wordt berekend over de beste 8 
van de laatste 20 geregistreerde Q-kaarten, dat zijn de Q-kaarten van rondes gespeeld in 
wedstrijden of individueel gespeelde rondes met marker. Bij de laatste wordt altijd de 
goedkeuring van de marker gevraagd.  
Nieuw bij het WHS is de mogelijkheid van Q-kaarten voor 9, 13 en 18 holes, en op onze 
baan ook voor 13 en 15 holes. 
 
Een belangrijke taak van de commissie is dus het controleren van de individueel gelopen 
qualifyïng kaarten, en het bijhouden van de handicaps. Vanaf 2021 voeren Ivon Broere en 
Riet Hurkens deze controle uit. Daarvoor is het van belang dat kaarten juist en volledig 
zijn ingevuld, met name bij kaarten gelopen op andere, ook buitenlandse, banen. 
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De kaarten worden digitaal aangeboden via E-Golf4U of Golf.nl. Dit geldt ook voor buiten-
landse kaarten.  Daarna worden ze gecontroleerd en geaccordeerd door de Handicap-
commissie.  
Hoe meer kaarten hoe betrouwbaarder de handicap. 
Aanvankelijk waren er nogal wat problemen vanwege de digitalisering, maar inmiddels 
zijn de meeste leden aan het systeem gewend. 
 
Rond de jaarwisseling wordt door de commissie de verplichte jaarlijkse revisie van de 
Handicaps uitgevoerd. De NGF doet hiervoor een voorstel, dat door de Handicapcommis-
sie wordt beoordeeld. Er worden jaarlijks slechts enkele handicaps gewijzigd. Ook in 2022 
heeft deze revisie plaatsgevonden. 
 
Wederom waren er regelmatig problemen met de handicap van nieuwe leden, komend 
van een andere vereniging; het is niet prettig als je handicap 12  of 25  bij overgang wordt 
omgezet naar handicap 55 of 99. Het blijkt dat de handicaphistorie niet altijd mee over-
komt, hetgeen in het WHS van belang is; de reden is dat de gegevens bij de oude en 
nieuwe vereniging  in kleine details verschillen (b.v. een voorletter of het adres). In dat ge-
val moet dus een handicapcommissaris met de NGF contact opnemen om de historie te 
laten koppelen met de gegevens in onze ledenadministratie; inmiddels is het contact met 
de betrokken NGF-medewerkster zodanig goed, dat dit over het algemeen zeer snel 
wordt opgelost. 
  
Veel dank aan Riet en Ivon voor het vele werk dat zij dit jaar in deze hebben verricht, en 
het geduld dat zij daarbij hebben betracht. 
 
Rick Lameijn, voorzitter Regel- en Handicapcommissie. 
   
De commissie was als volgt samengesteld: 
Rick Lameijn, voorzitter 
Ivon Broere-Spronk 
Marc Schoonbrood 
Riet Hurkens 
 
Referent bestuur: Geert Willem Schurink 
 
 
SENIORENCOMMISSIE 
 
De Seniorencommissie (SECO) was in 2022 als volgt samengesteld: 
Naam   Functie  Spelleiding Aftreden 31-12-2022  
Ton Halffman  Voorzitter  BSOTY  
Ton Kroese  Secr/ICT/Comm Maandcup   
Ernst Wolf  Penningmeester Fun/Spel  
Fred Barendse Lid   Eclectic Afgetreden  
Susanne v Leendert   Lid   Fun/Spel 
Ivon Smeets  Lid   Maandcup 
Wilma van Berkel Lid   Eclectic 
Jos Ramaekers Lid   BSOTY  
Per einde jaar treedt als nieuw lid toe als vervanger van Fred Barendse: Jos Göbbels. Jos 
is eerder lid van de Seco geweest. Hiermee hebben we de commissie weer compleet en 
ervaring verzekerd. Wij zeggen hier dank voor de inzet van Fred van in totaal 12 jaar lid-
maatschap van de Seco. 
Voor de bijzondere wedstrijden, zoals de Openings- en Slotwedstrijd, Zomerevent als-
mede de Buitendag, is de gehele SECO verantwoordelijk.  
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Evaluatie wedstrijdseizoen. 
Afgelopen seizoen zijn begin april alle Corona-beperkingen eindelijk komen te vervallen. 
Terug naar het oude normaal is met enige gewenning weer op gang gekomen en heeft 
weer veel meer ‘lucht’ gegeven aan een herstel van het verenigingsleven en de sociale 
component van onze activiteiten. De winterperiode begin 2022 hebben we opnieuw inge-
zet op Meet & Play wedstrijden die voor de wintermaanden tevens een relatief hoge deel-
name kennen van tussen 12 en 25. Een blijvertje als het aan de Seco ligt. Onze leden 
waarderen het op peil kunnen houden van hun golfvaardigheden in georganiseerd ver-
band met startlijsten en variërende flight-indelingen. 
Onze eerste wedstrijd was op 6 april. 
In totaal hebben wij 30 wedstrijden kunnen organiseren, waarvan er helaas 3 afgelast 
moesten worden (vanwege hitteprotocol), netto dus 27 wedstrijden inclusief de mix 
Daco/Seco Battle of the Sexes, Openingswedstrijd, Zomer Event, Buitendag Nijmegen en 
de Slotdag. Speciale vermelding verdient de Battle of the Sexes die wij samen met de 
Daco hebben georganiseerd met 60 !! deelnemers als benefietwedstrijd tbv Oekraïne.  
 
In totaal deden er bij de verschillende wedstrijden 1001 leden mee, waarvan ca. 1/3 da-
mes, 2/3 heren. Dat is minder dan de 1063 van 2022. Over het algemeen constateren wij 
post Corona dat het aantal deelnemers aan wedstrijden behoorlijk is teruggelopen. Dit is 
club-breed het geval.  
Bij de openingswedstrijd 47 deelnemers (2021 51), buitendag Nijmegen 50 (2021 54), zo-
mer-event 58 (2021 72) en slotdag 65(2021 61) deelnemers. 
Bij de BSOTY deden 239 (2021 276) leden mee, bij de Maandcup 247 (2021 289) leden, 
bij de Eclectic 119 (2021 Matchplay 180) en bij de Spelwedstrijden176 (2021 80) leden. 
De gemiddelde deelname per wedstrijd in 2022 is uitgekomen op 37 (2021 47, 45 in 2020, 
43 in 2019). 
Er waren 7 BSOTY Q-wedstrijden, 7 Maandcup Q-wedstrijden, 4 Eclectic Q-wedstrijden, 3 
NQ spel-wedstrijden en de NQ Openingswedstrijd, Buitendag, Zomerevent en Slotwed-
strijd.  
We mogen concluderen dat de wedstrijden met een Fun/Spelkarakter alsmede bijzondere 
activiteiten met uitgebreide catering gemiddeld een veel hoger aantal deelnemers trekken 
(50) dan de reguliere Competitiewedstrijden (ca 35). Wij hopen dat komend jaar 2023 een 
herstel zal laten zien in de deelname aan reguliere wedstrijden door het wegvallen van in-
haalvraag in vakanties door Corona. 
 
De traditionele Buitendag voerde ons dit jaar naar Het Rijk van Nijmegen. Grote deelname  
(50 golfers) zoals gewoonlijk maar de weersomstandigheden eisten het maximum van het 
incasseringsvermogen. Hoosbuien konden de pret niet drukken hetgeen ruim gecompen-
seerd werd door de uitstekende catering, prachtige uitdagende baan en gastvrije ont-
vangst. 
 
Het Gunshot Zomer Event met BBQ is dit jaar voor de 2e keer georganiseerd in augustus. 
Dit is wederom een groot succes met hoge deelname gebleken (58). Dit Event maken we 
vast onderdeel van onze wedstrijdkalender mits financieel haalbaar. 
 
Bij uitval (door weersomstandigheden) van wedstrijden in de reguliere competities zijn ge-
plande Spelwedstrijden waar nodig ingezet om zoveel mogelijk de reguliere competitie-
wedstrijden in te halen. 
 
De SECO heeft in 2022 geen afzonderlijke 9-holes wedstrijden georganiseerd, maar wel 
senioren die 9-holes willen spelen daarvoor gefaciliteerd, buiten mededinging en zonder 
inschrijfgeld. Er waren geen deelnemers. 
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Doelstelling van de Seco is zoveel mogelijk Q-wedstrijden te organiseren voor de recrea-
tieve, sportieve senior met een leuk wedstrijdelement en het toepassen en naleven van de 
golfregels te bevorderen. Wij hebben hier dit jaar meer nadruk op gelegd.  
In 2022 zijn de volgende competities ongewijzigd tov voorgaande jaren georganiseerd:  
-Maandcup  (Q, indiv Stbf, 7 wedstrijden, Best 4 in result) en  
-Best Score of the Year (Q, Strokeplay, 7 wedstrijden, Ringercompetitie met correctie voor 
EHCP)  
Als vervanging voor de  matig bezochte Matchplay-competitie in voorgaande jaren is voor 
het eerst een  
-Eclectic-competitie (Q, Indiv Stbf, Eclectic-result,4 wedstrijden) opgezet. De belang-
stelling was gemiddeld (30 deelnemers) maar wel groeiende tegen het eind van het sei-
zoen. Volgend jaar breiden wij deze competitie uit naar 6 wedstrijden.  
 
De uitslagen voor de SECO-competities zijn als volgt: 
 
Plaats  BSOTY(Q, bruto sl) Maandcup(Q,punten)  Eclectic(Q,punten) 
1e  Nigel Hitches (68) Victor Delvaux (147)            Fred Barendse (98) 
2e  Marco Buis     (68) Ton Kroese (147)      Ton Halffman  (92)      
3e   Jos Ramaekers(69) Erik de Regt    (142)           Els Kengen (92) 
 
Senior van het jaar 2022 is geworden: Victor Delvaux (34 punten) gevolgd door Fred Ba-
rendse (2e, 32 p.) en Ton Kroese (3e, 32 p.). 
 
Financieel/organisatorisch. 
De financiële bijdrage voor deelname aan de wedstrijden is begin 2022 gewijzigd naar € 4 
per wedstrijd. Van die bijdrage worden de dagprijzen betaald, wedstrijdbegeleiding, Seco-
commissiebijdragen aan Openingsdag, Buitendag, Zomer-event en Slotdag.  
Financieel is de Seco in 2022 binnen de begroting gebleven. De financiële ruimte uit 2021 
is volledig ingezet voor de leden-activiteiten. We sluiten het jaar 2022 af met een klein po-
sitief saldo in te zetten voor de openingswedstrijd 2023. 
 
Vooruitblik op het seizoen 2023. 
MAANDCUP: De Maandcupwedstrijden blijven qua opzet en puntentelling ongewijzigd.  
BSOTY: De Best Score Of The Year wedstrijden blijven ongewijzigd. De correctieregels 
voor 2023 blijven eveneens ongewijzigd en staan op de website.  
ECLECTIC: De Eclectic-competitie wordt uitgebreid naar 6 wedstrijden en best 4 results 
cumulatief bepalen de winnaar.  
FUNWEDSTRIJDEN: De SECO bekijkt nog welke funwedstrijden in 2023 zullen worden 
aangeboden. Zie website-informatie.  
SENIOR VAN HET JAAR: De puntentelling voor de Senior van het Jaar zal in 2023 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 regionaal aantrekkelijke golfbanen. Gezamenlijk 
vervoer wordt indien nodig aangeboden. 
9-HOLES MOGELIJKHEDEN: Ook in 2023 zal de mogelijkheid worden geboden om in te 
schrijven voor 9-holes binnen de reguliere wedstrijden. Indien een speler dit bij de inschrij-
ving kenbaar maakt  zal de starttijd aan het eind van de tee-tijd worden ingepland. Afge-
meld wordt als ‘justified quit’, zonder prijs en zonder inschrijfgeld.  
De WEDSTRIJDBIJDRAGE zal in 2023 gelijk blijven aan 2022 € 4,= per deelnemer. De 
dagprijzen blijven € 10,=, € 12,50, € 15,= voor resp. 3e, 2e , 1e prijs. De dagprijzen worden 
bij afwezigheid van de winnaars niet doorgeschoven naar nog wel aanwezige deelne-
mers.  
ZOMER-EVENT: de gunshot Zomer-Event gaat alleen door als in 2023 het gemiddeld 
aantal deelnemers aan wedstrijden herstelt.  
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De commissie was als volgt samengesteld: 
Ton Halffman, voorzitter 
Ton Kroese, secretaris 
Ernst Wolf, penningmeester 
Fred Barendse 
Susanne van Leendert 
Ivon Smeets 
Wilma van Berkel 
Jos Ramaekers 
 
Referent bestuur: Raymond Hautvast 
 
 
WEDSTRIJDCOMMISSIE 
 

Terug naar normaal? 
 
Het jaar 2022 kondigde zich aan als het jaar van terug naar normaal. De beperkende co-
ronamaatregelen van de twee voorgaande jaren waren voor de start van het golfseizoen 
vervallen. Iedereen kon zich weer vrijelijk bewegen, zowel sportief als sociaal, en de ver-
wachtingen voor een goed golfjaar waren hoog.  
 
Toch bleek 2022 voor de wedstrijdcommissie een paar verrassingen in petto te hebben, bij 
de commissie zelf, qua deelname aan de wedstrijden en de invloed van het weer.  
 
Opkomst 
Waar in 2021 het golfen nog een van de weinig toegestane activiteiten was, moest het golf 
nu zijn weg vinden in een ‘inhaaljaar’ en we hoopten op goed bezette wedstrijden. Maar 
zoals ook bij andere sporten hebben we moeten concluderen dat er minder animo was voor 
de clubwedstrijden dan voor de coronaperiode. Hiervoor lijkt een mix van redenen te zijn 
waaronder: 

- Inhaalslag en voorkeur van de leden om post corona op vakantie en familiebezoek 
te gaan  

- Er zijn nieuwe onderlinge speelgroepjes ontstaan (minder behoefte aan de wedstrij-
den) 

- De vergrijzing en verzadiging van het ledenbestand en weinig instroom van nieuwe 
leden 

 
Vooral bij de funwedstrijden en de culineary’s is het aantal deelnemers teruggelopen. Waar 
in 2018 nog een aantal keren meer dan 100 spelers deelnamen aan een funwedstrijd, was 
in 2022 het maximum aantal deelnemers 86 aan de ‘Het Rijk bokaal’. In juli is de funwed-
strijd Yellow ball geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Wel moet bij de totalen een 
kanttekening worden gemaakt, namelijk dat er 2 wedstrijden zijn gecanceld vanwege ex-
treme weersomstandigheden.  
 
Warm en koud 
Nog niet eerder meegemaakt moesten in 2022 drie wedstrijden worden afgelast vanwege 
uitzonderlijke weersomstandigheden. Het seizoen zou op 2 april starten met het openings-
toernooi. Doch die ochtend was de commissie door onverwachte nachtelijke sneeuwval 
genoodzaakt om de wedstrijd op het laatste moment te cancelen. 
 
Vervolgens was er op de 1e speeldag van de matchplay kampioenschap op 18 juni sprake 
van een hittegolf. Met een temperatuur van > 35°C werd op grond van het hitteprotocol 



Golfclub Het Rijk van Margraten   16 
Jaarverslag 2022 

besloten de 2e ronde in de middag niet te laten spelen. Zo moest ook de Culineary 3 worden 
gecanceld vanwege temperaturen boven de 30°.  
 
Het moet duidelijk zijn dat gezien de afgelasting van bovengenoemde wedstrijden door 
overmacht, de hieronder vermelde cijfers over het aantal deelnemers wel moeten worden 
genuanceerd.  
 
De commissie 
Nog voor de start van het golfseizoen werd de wedstrijdcommissie verrast door de mail van 
Emile Cheriex waarin hij meldde zijn functie van voorzitter per direct op te zeggen en deze 
over te dragen aan de vice-voorzitter. Aanleiding was dat Angeline had aangegeven dat 
2022 haar laatste jaar als lid van de wedstrijdcommissie was, en in 2023 zou worden voor-
gedragen als nieuwe secretaris van het bestuur. Als vice-voorzitter heeft zij na het bijeen-
roepen van een crisisvergadering met goedkeuring van alle commissieleden voor een jaar 
de functie van voorzitter op zich genomen. Door bovengenoemd vertrek had de wedstrijd-
commissie bij de start van het golfseizoen nog maar 6 leden. In de loop van 2022 zijn er 
gelukkig 2 nieuwe leden bereid gevonden de commissie te versterken. 
 
Angeline zal aldus per 2023 de commissie verlaten. Jos Wintraecken neemt het voorzitter-
schap over in samenwerking met Marjon. Math Pieters komt de commissie versterken. 
 
De verdeling van organisatie van de diverse typen wedstrijden werd gedaan aan de hand 
van de beschikbaarheid van de commissieleden. Het bleek lastig te zijn om het aantal wed-
strijden gelijkmatig onder de commissieleden te verdelen.  
Jos Wintraecken hield de golfer van het jaar score bij en organiseerde samen met Patricia 
Kampschöer de low HCP-wedstrijden en samen met Marjon het matchplay knock-out-kam-
pioenschap.  
 
Vergaderfrequentie 
In 2022 werden er tien commissievergaderingen gehouden 1x per maand op maandag-
avond, van februari tot en met november. 
 
De wedstrijdcommissie heeft de volgende wedstrijden georganiseerd: 
 
Qualifing wedstrijden:  

 6 maandbekers stableford en strokeplay 
 5 culineary’s  
 5 low hcp. Wedstrijden 

 
Deelname aan de wedstrijden 
Op basis van de cijfers in egolf4u waren er in totaal 1289 deelnemers aan de wedstrijden 
van de wedstrijdcommissie, 13% minder dan vorig jaar. Met de inschrijvingen van de twee 
afgelaste wedstrijden (overmacht) erbij geteld waren er in totaal 1410 inschrijvingen. Dan 
is het totaal  5% minder ten opzichte van het cijfer in het jaarverslag van 2021.  
 
Op basis van de berekening van de golf(st)er van het jaar kunnen we zien dat er 139 leden 
meegedaan hebben aan de qualifying wedstrijden en kampioenschappen. Het verschil tus-
sen het aantal deelnemende dames en heren is groot en wel 41 dames en 98 heren.  
 



Golfclub Het Rijk van Margraten   17 
Jaarverslag 2022 

 
    

 
Er zijn 5 culineary’s georganiseerd in 2023. Er hebben in totaal 193 deelnemers meegedaan 
aan deze culineary’s met een gemiddeld aantal deelnemers van 48. Dit gemiddelde is on-
geveer gelijk aan 2021. De culineary 3 was gecanceld op grond van het hitteprotocol. Tel 
je de 47 aanmeldingen van deze wedstrijd erbij, dan zou het totaal aantal deelnemers on-
geveer gelijk zijn geweest aan vorig jaar.  
 

 

 

Sinds 2017 zijn er 6 maandbekers; niet meer in april, de maand van de competitie. De 
maandbeker stableford is sinds 2019 voor spelers met een handicap tussen 11,5-36. Spe-
lers met een handicap tussen 11,5 en 18,4 hebben dus de keuze tussen stableford en stro-
keplay. Er hebben in totaal 137 deelnemers mee gedaan, gemiddeld 23 per wedstrijd.  
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Bij de 6 maandbekers strokeplay voor spelers met een handicap < 18,5 waren er in totaal 
151 deelnemers, gemiddeld 25 per wedstrijd. Voor deze wedstrijd is het aantal deelnemers 
duidelijk terug gelopen, een daling van 20% ten opzichte van 2021. De reden hiervoor is 
moeilijk te geven. Mogelijke vraag is of de nieuwe handicaptelling van invloed is? 

Low handicap wedstrijden  

Er zijn 5 low-handicap wedstrijden gehouden voor spelers met een handicap < 14,4. Er 
hebben 17,16,12,16 respectievelijk 5 deelnemers aan meegedaan. Zijn het er < 15, dan 
zorgt de wedstrijdcommissie alleen voor de startlijst en scorekaarten; geen inschrijfgeld en 
geen prijzen. Wel uitslag in egolf4u. 

Clubkampioenschappen  

 Matchplay kampioenschappen 4 rondes dames en heren verdeeld over 2 dagen 
 Strokeplay kampioenschappen 54 holes dames en heren verdeeld over 2 dagen 
 Matchplay knock-out in 2 categorieën handicap 0 -18,4 en 18,5 - 36 

 
Matchplay kampioenschappen 
 
De matchplay kampioenschappen zijn op 18 en 19 juni gespeeld. Het aantal deelnemers 
blijft gering. Dit jaar 15 heren en 7 dames. Er was geen voorronde nodig bij de heren en in 
het weekend waren er 4 rondes voor de heren en 3 voor de dames. Het blijft jammer dat er 
weinig competitiespelers/speelsters deelnemen.  
 
Zoals reeds vermeld, moest de 2e ronde van de heren op zaterdagmiddag worden gecan-
celd vanwege extreme hitte (in juni!!) van uiteindelijk > 35°C. Hierdoor moest de finale van 
het matchplay kampioenschap voor de heren worden uitgesteld. Deze is in overleg met de 
finalisten 2 weken later gespeeld achter de low-handicap wedstrijd.  
Om meer clubleden bij het kampioenschap te betrekken is er dit jaar voor het eerst naast 
de huldiging van de kampioenen/finalisten samen met het bestuur ook een huldiging van 
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de competitieteams georganiseerd. Alle competitieteams en alle clubleden waren uitgeno-
digd voor de borrel na de prijsuitreiking. Dit bleek zeer geslaagd te zijn, zodat de winnaars 
voor een grote groep clubleden konden worden gehuldigd.  
 
Strokeplay kampioenschappen 
 
De strokeplay kampioenschappen werden op 17 en 18 september gespeeld, 36 holes op 
zaterdag en 18 holes op zondag. Het aantal deelnemers/deelneemsters was net als vorige 
jaren weer laag: 8 dames en 20 heren. Weliswaar is het moeilijk voor iemand met een 
hogere handicap om een kampioenschap met bruto score te spelen, maar het zou goed 
zijn als er zeker bij de dames, meer deelneemsters zouden zijn.  
De derde ronde op zondag werd in slecht weer met forse regen gespeeld. Er waren dan 
ook maar weinig supporters naar de wedstrijd gekomen. De prijsuitreiking vond plaats met 
de deelnemers in de fairwayzaal. 
 
Matchplay knock-out 
 

 
 
De matchplay knock-out loopt van april tot oktober en is qua deelname redelijk stabiel met 
42 golfers in categorie A en 25 in categorie B. De finales werden gespeeld op 9 oktober.  
 
De Funwedstrijden 
In 2022 werden 11 funwedstrijden georganiseerd, allemaal non-qualifying. Er deden 625 
deelnemers mee (gemiddeld 63, ex earlybird). Worden daarbij geteld het aantal inschrijvin-
gen van de openingswedstrijd die vanwege de sneeuw moest worden geannuleerd, waren 
er 699 inschrijvingen. Dan zitten we qua aantallen weer dicht in de buurt van het aantal van 
2021.  
 
De “Dames tegen Heren” was vorig jaar geïntroduceerd. Vorig jaar van ‘rood’, dit jaar speel-
den dames en heren tegen elkaar van ‘geel’. Dit bleek wel zwaar te zijn voor de dames. Er 
waren niet zo veel inschrijvingen en de wedstrijd duurde 5 uur.  
 
De vorig jaar geïntroduceerde Vegas Scramble werd op 2e pinksterdag gespeeld, en werd 
wederom ervaren als een leuke wedstrijdformule. Spelers konden zelf hun team van 4 sa-
menstellen.  
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Ook nieuw vorig jaar was de “voorzitters par-3-challenge”, de beker van de voorzitter. Dit 
jaar waren er aanzienlijk meer deelnemers en iedereen vond het een leuke wedstrijd om de 
18 holes als par-3 te spelen. 
 
De koningswedstrijd, voorzitters par-3, Rijk-Bokaal en de slotwedstrijd hadden de meeste 
deelnemers. Ten opzichte van vorige jaren had de koningswedstrijd wel flink minder deel-
nemers, maar reden hiervoor kon ook zijn dat de koning dit jaar Maastricht bezocht.  
 
De vossenjacht was een week later gezet en wel naar 6 november. Reden: vorige jaren 
waren er in de week daaraan voorafgaand ook de slotwedstrijden van de dames en de 
senioren en viel de wedstrijd in het weekend van Allerheiligen. Vorig jaar waren er maar 
weinig deelnemers. 
Met 73 inschrijvingen (47 heren en 28 dames) had de wedstrijd weer voldoende deelne-
mers. 
 
Overzicht funwedstrijden. Het hoge aantal deelnemers van voorgaande jaren werd in 2022 
niet meer gehaald. Maar kijkend naar de grafiek over de laatste 12 jaar werden de aantallen 
van > 100 deelnemers al een paar jaar niet meer gehaald, met uitzondering van de Rijk-
bokaal en Koningswedstrijd in 2021, zijnde de eerste grote wedstrijd in coronatijd. 
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De winnaars van kampioenschappen, meerrondes en bekers 2023 

Matchplaykampioenschappen heren Craig Howell 

Matchplaykampioenschappen dames Susan Lemckert 

Strokeplay kampioenschappen heren Craig Howell 

Strokeplay kampioenschappen dames Patricia kampschöer 

Matchplay knock-out categorie A Ajay Kang 

Matchplay knock-out categorie B Jetske Keuning 

Golfer van het jaar heren Craig Howell 

Golfster van het jaar dames Jetske Keuning 

Winnaar maandbeker stableford 3 best Noëlle Paping 

Winnaar maandbeker strokeplay 3 best Egon Smeets  

Winnaar low handicapwedstrijden 3 best Sonja van Capelle 

Voorzitters Par-3-Challenge Victor Delvaux 

Rijk Bokaal Lenie Hautvast/Johan Eerdmans 

 
Wedstrijdorganisatie bijkomende zaken 
 
Organisatorische punten wedstrijden:  
Het (te) laat aanmelden voor de wedstrijd bij de wedstrijdtafel blijft lastig voor de organisatie. 
We hebben besloten om bij de startlijst standaard de leden attent te maken om zich op tijd 
aan te melden. Op enkele vaak dezelfde uitzonderingen na, heeft dit wel geholpen. 
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Ook een reminder voor het inschrijven voor de wedstrijd hebben we regelmatig gemaild aan 
de leden 5 dagen voor de wedstrijd. Dit heeft toch steeds voor een tiental extra inschrijvin-
gen gezorgd. 
 
Wegens te weinig aanmeldingen is de funwedstrijd van 28 augustus gecanceld. Was wel 2 
weken voor het lustrum. Bij 2 wedstrijden met minder dan 50 deelnemers hebben we de 
starttijden van de gunshot verkort naar reguliere start respectievelijk start over 2e lus.  
 
Iedere maand publiceert de wedstrijdcommissie de uitslagen, de wedstrijden voor de ko-
mende maand en wedstrijdverslagen met foto’s in de nieuwsbrief.  
 
Extra’s en prijzen bij de wedstrijden 
Voor de prijsuitreiking/borrel na de wedstrijd is er in 2022 twee keer live muziek ingehuurd, 
bij de vegas scramble en de slotwedstrijd. De muziek voor de slotwedstrijd werd uit het 
extra budget betaald door het bestuur. De andere live muziek woog alsnog zwaar op ons 
budget. 
Bij de early bird wedstrijd is er een brunch na afloop van de wedstrijd. De koningsdag is 
met baancatering en een hapje na afloop. Bij beide wedstrijden wordt dit in het inschrijfgeld 
verrekend.  
 
De prijzen van de culineary’s waren in 2022 volledig gesponsord door Le Petit Bonheur, 
Het Rijk en Sauter wijnen. We hebben 3 sponsorborden laten maken die bij de culineary’s 
zijn gebruikt. Bij de par-3 challenge werd het inschrijfgeld besteed aan borrelsnacks.  
Bij de slotwedstrijd werden de snacks aangeboden door de wedstrijdcommissie. Helaas 
was de fairwayzaal niet voor ons beschikbaar. Het inschrijfgeld wordt traditiegetrouw als 
fooi aan de horeca aangeboden. 
 
Voor de maandbekers worden de giftcards van Het Rijk als prijs uitgereikt en een baglabel 
voor de winnaars. Voor de funwedstrijden is het mix van cadeaus, gesponsorde prijzen en 
giftcards.  
Bij de huldiging van de kampioenen bij de slotwedstrijd is aan alle kampioenen een luxe 
gegraveerde pen/pennenset uitgereikt.  
 
Conclusie 
Een aantal innovaties van 2022 heeft goed uitgepakt en zullen behouden worden: Hieron-
der vallen de pennen voor de winnaars, de huldiging van de competitieteams bij de match-
play kampioenschappen, de slotwedstrijd een week later (en dienovereenkomstig de ope-
ningswedstrijd een week eerder, vóór de start van de competitie) en de mail met reminder 
voor inschrijving een paar dagen voor de wedstrijd.  
 
In het algemeen mogen we tevreden zijn over de wedstrijden en het animo in 2022. De 
wedstrijdcommissie heeft na een ongelukkige start met veel plezier samengewerkt met 2 
nieuwe leden erbij.  
 
Waar we dit jaar hebben gesproken over de post corona plotselinge terugloop van het aan-
tal deelnemers, lijkt dit toch mee te vallen bij het bekijken van de bovenstaande grafieken. 
Ten opzichte van 2021 is het aantal daadwerkelijke deelnemers (blauw) 13% lager, maar 
5% lager als we de inschrijvingen voor de door overmacht afgelaste wedstrijden mee tellen 
(geel: inschrijvingen 2022).  De grote aantallen van meer dan 100 deelnemers bij een fun-
wedstrijd halen we eigenlijk al een aantal jaren niet meer (zie hierboven overzicht funwed-
strijden 12 jaar). Het teruglopen van het aantal deelnemers zou dan toch meer structureel 
kunnen zijn en mede het gevolg zijn van de vergrijzing en verzadiging van de huidige club-
leden.  
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Het lijkt dan ook belangrijk om als wedstrijdcommissie en golfclub in het algemeen het en-
thousiasme van de actieve clubleden te behouden en vooral ook om nieuwe leden, begin-
nende leden of minder actieve leden te betrekken bij onze wedstrijden.  
 
In grote lijnen was het toch weer terug naar normaal, met de kanttekening dat we er veel 
aan zullen moeten doen om de wedstrijden levendig en aantrekkelijk te houden voor ieder-
een: prestatief, recreatief en sociaal, voor alle niveaus.  
 
De commissie was als volgt samengesteld: 
Angeline Engelbert-Verhoeven, voorzitter 
Marjon Janssens-Dekker, secretaris 
Patricia Kampschöer, penningmeester 
Harry Schouten 
Susanne Smeets-Taubitz 
Jos Wintraecken 
James Taylor 
Liesbeth van Papenrecht 
 
Referent bestuur: Raymond Hautvast 
 
 
CLUBCONSUL STICHTING HANDICART 
 
Clubconsul in 2022 was Susanne van Leendert. 
Voor meer informatie: www.handicart.nl    
Zie ook de clubsite. 
 
 
 
 

Bunde, januari 2023 
Namens het bestuur: 
 
Sandra Jacob  
secretaris Golfclub Het Rijk van Margraten 
(met dank aan alle commissievoorzitters voor hun bijdragen)  
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