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ALGEMEEN 

Belangrijke data en gebeurtenissen in 2019.  
 
06-01:  Nieuwjaarsreceptie  
26-02:  Achtste Algemene Ledenvergadering  
 
17-03 Openingswedstrijden seizoen 2019 
 
09-04: Vrijwilligerswedstrijd 
22-04:  Nationale Open Golfdag met modeshow vanuit de Golfshop 
 
10-05: Heren-1 Senioren (18 holes) worden kampioen.  

Kampioenen: Theo Lankhorst (c) – Jan Karel Jobse – Martien Verberne – Albert van Beurden – Jan van 
de Vorst – Louis Klein Zieverink – Jan van Grotel.  

12-05:  Dames-1 (27 holes) worden kampioen en speelden op 26 mei de promotiewedstrijd voor de hoofdklasse.  
Kampioenen: Marjolein vd Kruis (c) – Gré Peeters – Mieke Leenders – Karin Jobse – Marij Coolen – 
Yvonne vd Cruijs – Wilma van Dongen.  

15-05:  Leading Courses: het Woold voor de zevende achtereenvolgende keer verkozen tot golfbaan met beste 
prijs-/kwaliteitverhouding en als meest gastvrije baan van Nederland. 

30-05: Vroege Vogelwedstrijd (donderdag – Hemelvaartsdag) 
31-05: Open Astense Golfkampioenschappen op het Woold (winnaars: Gré Peeters en Marcel van den Eijnde) 
 
13-06: Business Challenge met een deelnemersveld van 147 personen.  
15-06: Handicart wedstrijddag met 60 deelnemers (winnaars: Ingeborg Wullink en Bert Kiewiet) 
 De opbrengst van de Rabo Clubkas Campagne gaat naar deze commissie, een bedrag van € 224,25.  
 
07-07: Golfen Zonder Grenzen: winnaars Frank van Grotel, Ellen Snellens en Lars van den Oever.  
13/14-07:  Finales clubkampioenschappen Matchplay  
  kampioenen cat.1:  Marjolein van der Kruis en Rens van der Schouw 
  kampioenen cat. 50+:  Maarten van Dongen en Mieke van de Heuvel 
 
11-08: Open Airbornetoernooi in het kader van 75 jaar bevrijding 
 
22-08:  Ladies Day Vriendinnendag  (shotgun – donderdag) 
 
31-08/ Strokeplay kampioenschap "Vier Eijckenbaan"    
01-09:  Kampioen dames (blauw):   Sanne Gijsbers 
  Kampioen Heren (wit):    Dane Cvetkovic 
  Kampioen Heren (geel):   Rico van RIjsbergen 
31-08/ Strokeplay kampioenschap Jeugd "Gezandebaan" 
01-09:  Kampioenen meisjes:   1.  Malou Meeuwissen   2. Lara Elfrink      3. Sophie van Haaren 
  Kampioenen jongens: 1. Thijmen Ypenburg      2. Lucas van Haaren   3. Xam Scholten 
27/30-09: Business Club Golf weekend 
 
03-10: Ladies & Business (donderdag) 
06-10:  Woold Masters afgelast wegens weersomstandigheden 
23-10: Golf-bridgetoernooi op de Gezandebaan  
 
03-11: Herfsttoernooi "Gezandebaan"  
 
10-12: Vrijwilligersavond (dinsdag) 
12-12: Bye-bye diner Business Club (donderdag)  



   

                                    

 JAARVERSLAG 2019                                             Gezandebaan  46 A 

                  5725 TN  Asten  
  T. +31(0)493 560462  
 www.golfbaanhetwoold.nl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Golfvereniging het Woold – secretariaat p/a Rosdaal 16  -  5711 AZ  Someren 

Telefoon: +31 (0) 643 669 662  -  E-mail: secretaris@golfclubhetwoold.nl 
Ingeschreven KvK Eindhoven nr. 17285661 

3 

 

Bestuur.  
 
In het bestuur van Golfvereniging het Woold hebben zitting: 
 
Voorzitter:  drs. H.L.M. (Harry) Span        - herbenoemd in de AV van 27-02-2013  

- herbenoemd in de AV van 08-03-2016 
     - herbenoemd in de AV van 26-02-2019 
 
Vicevoorzitter:  J.C.M. (Jan) Beenker  - herbenoemd in de AV van 22-02-2017  
 
Secretaris:   F.M.W. (Frank) Mouwen        - herbenoemd in de AV van 27-02-2013 

- herbenoemd in de AV van 08-03-2016 
     - herbenoemd in de AV van 26-02-2019 
 
Penningmeester:  P.A.H.J. (Piet) Berkvens   - benoemd in de AV van 21-02-2018  
 
Lid:   mr. A.J.M. (Toine) Manders - benoemd in de AV van 22-02-2017 
 
 
Het Bestuur vergaderde in totaal tien (10) keer. Tijdens één Bestuursvergadering werd een commissievoorzitter uitge-
nodigd om zaken uit zijn commissie te bespreken.  
In maart werd vergaderd met alle commissievoorzitters tezamen.  
In maart werd nogmaals apart vergaderd met de voorzitters van de Wedstrijdcommissie en Evenementencommissie. 
In april werd overleg gevoerd met ONIS Welzijn Asten in verband met de opzet van de cursussen reanimatie en AED. 
In oktober werd de Agendacommissie bijeengeroepen voor het vaststellen van de Jaarkalender 2020.  
Voorts werden door diverse Bestuursleden verschillende overlegstructuren van en met de NGF bijgewoond.  
 

Leden van Verdienste.  
 
Dhr. J.G.M. (Jan) Derks, oud-penningmeester   - benoemd in de AV van 21-02-2018 
 

Commissieleden – vrijwilligers. 
 
Eind 2019 zijn voor onze vereniging 75 vrijwilligers (inclusief Bestuur) werkzaam in veertien (14) commissies, waarvan 
één subcommissie (Ladies Day).   
Nog steeds is de grote kracht van onze vereniging een goed functionerende commissiestructuur. Sinds de oprichting 
van de vereniging (17 mei 2010) is door de verschillende commissies ontzettend veel ervaring opgedaan, wat zich nu 
vertaalt in een welhaast probleemloos functioneren. De vrijwilligers werken onderling uitstekend samen. Er is een 
goede onderlinge communicatie, zowel tussen Bestuur en commissies als tussen commissies onderling.  
 

Ledenbijeenkomst. 
 
In 2019 werd de achtste Algemene Vergadering (Jaarvergadering) gehouden op dinsdag 26 februari in het Clubhuis. Er 
waren 62 leden aanwezig die allen de presentielijst hebben getekend. Zeven (7) leden hadden zich afgemeld.  
Tijdens deze bijeenkomst werden de volgende zaken achtereenvolgens behandeld / besproken: 

- Terugblik 2018 en vooruitblik 2019; 
- Notulen Jaarvergadering 2018; 
- Jaarverslag 2018; 
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- Financieel verslag 2018 en Begroting 2019; 
- Bevinding jaarstukken door kascommissie; 
- Benoeming leden kascommissie 2019/2020; 
- Bestuursverkiezing; 
- Aandacht voor veranderingen aan de banen; 
- Mutaties commissies in 2018; 
- Het huldigen van de kampioenen NGF-teams met het uitreiken van certificaten; 
- Verkiezing “Golfer van het jaar 2018”; 

Zie voor meer bijzonderheden van deze Algemene Vergadering het Jaarverslag 2018.  
 

Secretariaat en ledenregistratie.   
 
Evenals voorgaande jaren kon alle correspondentie en informatie door het secretariaat snel en effectief worden ver-
spreid, dankzij een goed communicatienetwerk binnen onze vereniging. Veel documenten worden digitaal aangebo-
den en aansluitend ook digitaal doorgezonden naar belanghebbenden. Hierbij wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt 
van een goed functionerende website met de daaraan gekoppelde Nieuwsbrieven, verzorgd door onze PR-commissie.  
De aanvragen voor een lidmaatschap en (nieuwe) pasjes, evenals de afhandeling van de uitgifte van de verschillende 
soorten pasjes (NGF - EGA - Bag Tags - Baanpermissies) berust bij het Management Team (MT). Dit is een tamelijk  
arbeidsintensief proces maar verloopt nog steeds naar wens; hierbij wordt het MT ondersteund door de Handicap & 
Regelcommissie (Hareco), die de registratie van de handicaps verzorgt.  
Op 31 december 2019 hebben wij 1505 geregistreerde golfers in ons bestand E-golf4U.  
 

Golfopleiding. 
 
Golfopleiding het Woold staat onder leiding van Head Pro Rob Mouwen, PGA Holland Golfprofessional-AAA (triple A). 
In 2019 werd hij geassisteerd door een PGA Holland Golfprofessional-B en Golfprofessional-C.  
De golfopleiding beschikt over zeer uitgebreide trainingsfaciliteiten waaronder een ultra modern ingerichte Putt Aca-
demy met hightech apparatuur, voorzien van de nieuwste camera’s en software en uiterst geavanceerde 3D lichaams-
meetapparatuur, gekoppeld aan een Trackman.  
Verder zijn aanwezig twee verschillende putting greens, een aparte green voor het chippen en een extra green op gro-
tere afstand voor het pitchen; bovendien is een aparte bunkergreen aangelegd, om bunkerslagen te kunnen trainen.  
 
Onze golfopleiding geniet internationale bekendheid, meer bepaald door de specialisatie van de Head Pro op het ge-
bied van putten. Bekende spelers van onder andere de Europese tour volgden ook in 2019 lessen op het Woold in de 
Putt Academy en met resultaat. Verder komen veel NGF-competitieteams uit het hele land les volgen bij de Head Pro 
op het Woold.  
 
De talentvolle spelers onder onze Jeugdleden krijgen van de golfopleiding extra aandacht en lessen; zij zijn opgeno-
men in het zogenaamde Masterplan. Met deze spelers werden twee  teams gevormd die meespeelden in de NGF-
competitie. Het team Jeugd-1 (36 holes) eindigde in de eerste klasse op de tweede plaats en het tweede team, Jeugd-
2 (18 holes) werd vijfde in de tweede klasse.  
De golfopleiding investeert verder in het begeleiden van en lesgeven aan de eigen NGF-competitieteams. Bovendien 
worden de spelers van de Rabocompetitie, onderdeel van Business Club van het Woold, begeleid met extra lessen. 
 
In 2019 heeft de golfopleiding een nieuwe app ontwikkeld en in gebruik genomen: ‘’MYGOLFPRO’’. Met deze app kun-
nen de pro’s cursisten vooraf testen laten spelen zodat direct daarna de juiste ‘’diagnose’’ gesteld kan worden. Cursis-
ten krijgen vervolgens de leerdoelen in de app mee naar huis, op video/foto en middels extra video instructies.  
Tevens werkt de app als digitale agenda, blog en communicatiemiddel tussen de pro en de cursist. Dit is een enorme 
vooruitgang in het snel en effectief begeleiden van cursisten met beginnende leerdoelen maar zeker ook voor de ge-
vorderde golfer.  
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Externe profilering. 
 
Voor het behoud van een levendige en interessante vereniging is het van groot belang dat men zich op de juiste wijze 
naar buiten toe profileert. Het meest belangrijke onderdeel hiervan is het te goeder naam en faam bekend staan. 
Hieraan is in het afgelopen jaar wederom gewerkt door allen die bij het Woold zijn betrokken.  
Een belangrijke rol speelt hierbij de ontvangst van gasten en leden, het onderhoud en de staat van de golfbanen, de 
begeleiding van spelers op de banen, waarbij een belangrijke taak voor de marshalls is weggelegd, de sfeer en gezellig-
heid in het clubhuis, de uitstraling en het aanbod van de golfshop, alsmede de kwaliteit van de golfopleiding.  
Op al deze punten scoort het Woold bijzonder goed en dit wordt ook prima uitgedragen door onze PR-commissie, die 
steevast zorgt voor publicaties in de daarvoor bestemde media, waardoor de naamsbekendheid van het Woold in 
2019 weer flink is toegenomen en we landelijk flink in de belangstelling blijven staan.  
Op Leading Courses scoren we steevast hoge cijfers op alle punten waardoor ons gemiddelde nu tot 8,5 is gestegen na 
569 beoordelingen. Daarbovenop werd het Woold op 15 mei voor de zevende achtereenvolgende keer verkozen tot 
golfbaan met beste prijs-/kwaliteitverhouding en als meest gastvrije baan van Nederland.  
Het Woold behoort met deze awards tot een van de beste golfclubs van Nederland. 
 
 
Financiën: zie  het financieel verslag van onze penningmeester. 
 

Business Club. 
 
In het Bestuur van de Businessclub van het Woold hebben zitting: 
Voorzitter:           H.J.G. (Henk) Hoeks, 
Secretaris:           E.T.B. (Eline) van der Linden,  
Lid:                       R.C.L.L. (Roland) Lijten, 
Lid:                       J.P.G.M. (Jan) van Eijk, 
Lid:                       R. (Rens) van der Schouw. 
 
Op 31 december 2019 zijn er 95 bedrijven aangesloten die samen een breed scala aan branches vertegenwoordigen. 
De Businessclub is een actieve club die eens per maand (de tweede donderdag) bij elkaar komt. 
In het afgelopen jaar werden de volgend activiteiten georganiseerd:  
- In januari hebben de wekelijkse inlooplessen van Head Pro Rob Mouwen plaatsgevonden. 
- In februari werd voor de tweede keer het Moonlight Golf voor de Businessclub georganiseerd. Het was erg koud, 

maar dit werd natuurlijk gecompenseerd met heerlijke glühwein en na afloop een culinair diner. Vanwege het 
succes zal het Moonlight Golf ook in 2020 georganiseerd worden. 

- Vanaf maart 2019 ging de Rabocompetitie weer van start; dit is een gezellige bijeenkomst voor leden van de Bu-
sinessclub, waar zij kunnen golfen (9 of 18 holes op de "Vier Eijckenbaan"), eten en borrelen en bij toerbeurt hun 
bedrijf presenteren.  

- Vanaf april 2019 ging het Matchplay Kampioenschap van start. Allereerst is er in poules gespeeld en vervolgens is 
dit over gegaan in een afvalschema. Rinus van Mullekom mag zich Matchplay Kampioen 2019 van Businessclub 
het Woold noemen. 

- Op donderdag 13 juni werd de jaarlijkse Business Challenge georganiseerd, deze keer genaamd De Matrassenwij-
zer Testcenter Sonnemans Business Challenge. Bedrijven konden met gasten in teams tegen elkaar strijden in 
een 18-holes Super Ball wedstrijd met diverse versnaperingen op de baan. Hierbij kunt u denken aan smoothie, 
oester, bouillabaisse en poké bowl. Dit jaar zat het zoals altijd binnen no-time vol en waren er maar liefst 170 
deelnemers.  

- Het laatste weekend van september ging de Businessclub weer op reis, deze keer naar het Duitse Saarland. Het 
weer was ons niet gezind, maar dit mocht de pret niet drukken. De prijsuitreiking werd dit jaar verzorgd door 
Guido Goorts, nadat hij zijn vrouw Winnie opnieuw ten huwelijk gevraagd had. Verrassend was de binnenkomst  
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van Jan van Eijk, Johan en Vivian Schriks en Job van Baars en Anke Somers in typisch Duitse kledingdracht. Dit als 
signaal richting de Rabocompetitie afsluiting van 10 oktober in Oktoberfeeststijl. Niet te vergeten elke avond een 
geweldig avondvullend diner met de nodige drankjes.  

- Op donderdag 3 oktober werd een speciale golfactiviteit voor dames georganiseerd: ‘Ladies & Business’. De on-
dernemende dames beleefden een sportieve dag en werden verrast door een presentatie van PAR69. Robine 
Lempers presenteerde haar bedrijf PAR69 en de prachtige kleding die ze verkoopt.   

- Op 10 oktober werd de laatste wedstrijd van de Rabocompetitie 2019 gespeeld en later het Matchplay Kampi-
oenschap van Businessclub het Woold. Deze avond stond volledig in het teken van Oktoberfeest. 

- Op donderdag 14 november is er een extra golfdag georganiseerd in plaats van een bedrijfsbezoek, aangezien de 
businessleden hier de voorkeur aan gaven. Buiten de Rabocompetitie een hele gezellige golfdag. 

- In december ging de Businessclub na de Jaarvergadering aan tafel in Golfrestaurant Volentieri tijdens het “BYE 
BYE 2019 diner”. Voorzitter Henk Hoeks wist het jaar 2019 kort en krachtig samen te vatten, om vervolgens te 
genieten van culinaire hoogstandjes van onze chefs Roy, Chris, Jan en Jhon. Exclusieve gerechten, prachtige op-
maak en het bedienende personeel dat zich op dit niveau feilloos wist aan te sluiten. Bij elke gang werd een bij-
passend speciaal biertje en wijntje geschonken. Hiermee werd het jaar stijlvol afgesloten.  

We hebben een prachtig jaar achter de rug en gaan ook van 2020 weer een mooi jaar maken.  
(Verslag: Eline van der Linden – secretaris) 

 

COMMISSIES EN HUN ACTIVITEITEN 

 

Baan/Natuur/Milieucommissie (voorzitter: Han Wessels). 
Na de droge zomer van 2018 was ook dit jaar weer een droog jaar. De langdurige droogte was een grote beproeving 
voor de grasmat. Door de enorme inspanning van de greenkeepers is de kwaliteit van het gras redelijk gebleven en de 
schade beperkt. In vergelijking met veel andere banen was onze baan de gehele zomer prima bespeelbaar met fantas-
tische greens. In de laatste maanden van het jaar is er heel veel regen gevallen. Op een paar plekken is het wat mod-
derig geworden maar de baan is vrijwel altijd bespeelbaar gebleven. Het waterpeil van de vijvers was in de zomer 
bijna een halve meter gedaald maar is nu, rond de jaarwisseling, weer op het oude peil. De grondwaterstand is nog 
steeds te laag, wat is te zien aan de waterhindernis tussen de holes 3 en 4 die nog steeds, ondanks de vele regen van 
de laatste twee maanden, droog staat.   
Het vergroten van de blauwe tees is dit jaar afgerond en de oranje tees zijn allen als echte tee boxen aangelegd. Tege-
lijkertijd met het werk aan de tees is het gebied tussen de tee boxen natuurlijker gemaakt, op veel holes is er heide 
gemaakt. De populariteit van de blauwe tees is ook dit jaar weer vergroot. Steeds meer heren met een handicap van 
25 en hoger ervaren dat de baan vanaf de blauwe tee plezieriger speelt.  
In november is hole 1 op een belangrijke plek veranderd. De rechterzijde van de fairway, ter hoogte van de landings-
plaats van de 1e slag, is verbreed. Tegelijkertijd is het reliëf van de fairway op die plaats gewijzigd. De verwachting is 
dat de ballen daar niet meer zo vaak het bos in rollen en dat er gemakkelijker vanuit die plek, tussen de bomen door, 
kan worden gespeeld.  
Dit jaar heeft er een nieuwe Rating van de NGF plaatsgevonden. De baancommissie heeft die Rating voorbereid. We 
hebben rode en gele kruizen en cirkels op de landingsplaatsen van heren- en damesspelers geschilderd. De Raters van 
de NGF hebben een hele dag gemeten en gerekend met als resultaat dat de baan voor enkele categorieën spelers wat 
moeilijker is bevonden. Afhankelijk van ieders handicap heeft men er één of soms twee slagen bij gekregen.  
Ook dit jaar heeft de baancommissie bij het beheer van de natuurgebieden weer veel hulp gekregen van de “Natuur-
werkgroep IVN Het Woold”. Deze werkgroep bestaat uit twee leden van onze commissie met enkele vrijwilligers van 
het IVN Someren-Asten. Zij inventariseren alles wat groeit en bloeit op en rond de baan en leggen dat jaarlijks vast in 
een indrukwekkend rapport. Zo krijgen we een nauwkeurig beeld van de ontwikkeling van de natuur, wat nodig is om 
de juiste beheersmaatregelen te kiezen. Uit het rapport blijkt de aanwezigheid van veel soorten planten en dieren, 
waaronder een aantal zeldzame exemplaren, hetgeen wijst op een grote biodiversiteit die al in betrekkelijk korte tijd  
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bereikt is. Het rapport van de werkgroep bevat een schat aan informatie en is leuk om te lezen; het ligt altijd in het 
clubhuis ter inzage.  
Op advies van onze natuurwerkgroep wordt het ijsvogelwandje tussen de holes 14 en 15 verbeterd. Er is een funde-
ring gemaakt om ervoor te zorgen dat het zand niet meer afkalft waardoor het wandje direct aan open water blijft 
grenzen. Op die fundering wordt binnenkort een nieuwe zandwand gebouwd.  
 
De baancommissie kijkt tevreden terug op het jaar 2019 en dankt de eigenaar van de baan, de greenkeepers en de 
natuurwerkgroep voor de plezierige samenwerking in het afgelopen jaar.  
(Verslag: Han Wessels, voorzitter commissie, tevens baancommissaris)  
 

Evenementencommissie (voorzitter Bart Nelissen). 
Het bestuur van de Evenementencommissie bestond in 2019 uit: 
Bart Nelissen  Voorzitter 
Treesje van de Moosdijk Penningmeester 
Jan Kloosterboer  Secretaris 
Ria Dijkers  Lid 
 
Jan van der Vorst heeft per 01-01-2019 de overstap gemaakt naar de Wedstrijdcommissie. In verband met het be-
perkte aantal activiteiten van onze commissie is besloten geen vervanger aan te stellen. 
 
Activiteiten die de evenementencommissie in 2019 georganiseerd heeft: 
17 maart 2019:  Openingstoernooi met 69 deelnemers op de Vier Eijckenbaan (18 holes) en zes (6) deelne-

mers op de Gezandebaan (2x9 holes). 
30 mei 2019:   Vroege-vogel-wedstrijd met ontbijt: 1e lus Vier Eijckenbaan; 36 deelnemers. 
11 augustus 2019:  Open Airbornetoernooi incl. catering in de baan; 9 holes Vier Eijckenbaan: 71 deelnemers. 
23 oktober 2019:  Golf-Bridgetoernooi op de Gezandebaan met 36 deelnemers. 
3 november 2019:  Herfsttoernooi op de Gezandebaan met 35 deelnemers. 
 
Activiteiten waarbij de evenementencommissie in 2019 geassisteerd heeft: 
22 april 2019:   Open golfdag. 
(Verslag: Jan Kloosterboer - secretaris) 
 

Handicap 54 Begeleidingscommissie (voorzitter Will van de Moosdijk). 
De commissie bestaat momenteel uit zeven (7) personen te weten: Bert Lases,  Jan Beenker, Mieke Leenders, Karin en 
Jan-Karel Jobse,  Jos Hendriks en Will van de Moosdijk. Gré Peters heeft in 2019 de commissie verlaten. 
Jan Beenker heeft aangegeven per 1-1-2020 te stoppen bij onze commissie. 
 
Afgelopen jaar werden er negen (9) reguliere examens afgenomen. 
Per examen worden minimaal twee (2) commissieleden gevraagd om de baanles te verzorgen; tevens is dit bedoeld 
om de eigen vaardigheid te onderhouden. Daarnaast zijn er telkens ook minimaal twee (2) commissieleden aanwezig 
bij het theorie-examen. 
 
Examen  kandidaten in 2019: 
Geslaagd regel-examen volwassenen:  67 
Geslaagd regel-examen jeugdleden: 3 
Geslaagd na herexamen:    5 
Totaal geslaagden:    75 
 
Het bovenstaande leert dat voor 72 volwassen en voor drie (3) jeugdleden baanlessen (theorie in de baan) werden 
verzorgd. 
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Per 01 december waren van bovenstaande 75 kandidaten 27 mensen lid van onze baan/vereniging geworden en heb-
ben zich 29 personen laten registreren als vrije golfer. 
De eerstvolgende baanles en het nieuwe theorie-examen 2020 wordt gepland voor begin februari. Afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen wordt er gestreefd om de maand juli in verband met vakanties vrij te plannen. 
Extra examens blijven bij voldoende aanmelding en commissiecapaciteit altijd mogelijk. 
(Verslag: Will van de Moosdijk – voorzitter)  
 

Handicap & Regelcommissie (voorzitter Harry Peeters). 
In januari heeft de  Hareco een 4 tal bijeenkomsten gehad om de nieuwe golfregels te introduceren bij de leden. De 
opkomst was zeer hoog ,totaal hebben meer dan 200 leden deze avonden bezocht. 
De golfquiz in februari hebben we helaas moeten verzetten in verband met de introductie van de nieuwe regels. De 
quiz zal uiteraard in 2020 wel weer worden georganiseerd.  
In maart zijn in samenwerking met de baancommissie de markeringen op de baan aangepast; dit betrof voornamelijk 
de gele paaltjes. 
Medio juli  is de commissie uitgebreid met twee nieuwe leden, te weten Karin en Jan Karel Jobse. Beiden slaagden 
voor de cursus Regelcommissaris-2 en zijn als zodanig clubreferee.   
Vanaf september/oktober publiceren Karin Jobse en Gré Peeters elke maand in de toiletruimtes een golfregelvraag 
met antwoord. Doel hiervan is om nog meer regelkennis naar de leden over te brengen. 
In overleg met de Wedstrijdcommissie is besloten dat ook bij niet-qualifying wedstrijden de gelopen kaarten inge-
voerd kunnen worden als dat nodig is om het handicapsysteem zo eerlijk mogelijk te houden. Dit geldt ook voor even-
tuele aanpassingen van EHCP in verband met de individueel gelopen qualifying-kaarten die zijn gelopen buiten de 
wedstrijden om.  
In verband met de nieuwe regels zijn de plaatselijke regels (local rules) aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan 
de  NGF met als resultaat dat deze regels begin februari ook zijn goedgekeurd. 
In oktober is door de Hareco onder leiding van Jos Hendriks en Will van de Moosdijk de “golfregelquiz zonder stokken” 
georganiseerd; het was een succes.  
Eind 2019 wordt door onze commissie weer de jaarlijkse handicapherziening doorgevoerd. 
De commissie hoopt en propageert dat handicaps op een eerlijke manier verkregen en onderhouden worden. Golf is 
wellicht de enige sport die meestal bedreven wordt zonder scheidsrechter! Eerlijkheid behoort dus hoog in het vaan-
del te staan van degenen die deze sport bedrijven. 
(Tekst: Harry Peeters – voorzitter) 
 
 

Handicartcommissie (voorzitter Jan van Grotel sr.). 
In 2019 is de Stichting Handicart weer meer digitaal gegaan. Via de site van de Stichting Handicart kunt u het nieuws 
en alle belangrijke veranderingen lezen. 
Zo werd in 2019 op de Hattemse Golf en Countryclub de 750ste handicart van Stichting Handicart uitgereikt. 
Kijk via deze site ook regelmatig of uw persoonlijke gegevens nog kloppen. Zo niet geef de juiste gegevens met klant-
nummer dan via e e-mail door aan het secretariaat van Stichting Handicart. Denk hierbij ook aan de club waar u 
speelt.  
Begin 2019 heeft de Handicartcommissie alle donateurs en handicartpashouders per e-mail meerdere malen geïnfor-
meerd over de wedstrijd om de Handicartbokaal 2019 op 15 juni, met als resultaat een grotere deelname dan in 2018 
(60 tegen 34). Het werd een geslaagde en gezellige wedstrijd.  
Ook dit jaar is het aantal pashouders weer gestegen. En nogmaals het verzoek aan alle pashouders om ook in 2020 uw 
jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Handicart te voldoen. Want zonder deze bijdrage kunnen de handicarts niet blijven 
rijden, ook niet op golfbaan het Woold. 
Tot slot: zet zaterdag 16 mei 2020 in uw agenda want dan wordt er wederom gestreden om de handicartbokaal van  
golfbaan het Woold ten behoeve van de Stichting Handicart; deze keer over 18 holes. 
(Verslag: Jan van Grotel – voorzitter)  
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Introductiecommissie (voorzitter Harry Welten). 
De Introductiecommissie heeft het in 2019 drukker gehad dan in voorgaande jaren. Enkele opvallende zaken: 

- Commissielid Patrick van Rulo liep tijdens een introductieronde met drie personen een blessure op aan zijn  
hoofd na een afslag, waarna de golfbal, kaatsend via een boom in zijn gezicht belandde. Eigenlijk een bedrijfs-
ongeval.  

- De Open Dag op 2e Paasdag 22 april verliep weer als vanouds, dus goed. Wij werden weer geassisteerd door 
enkele leden van de Evenementencommissie, waardoor de ontvangst, het raden, het registreren, het uitrei-
ken van informatie en het doorverwijzen naar de golfpro’s vloeiend verliep. 

Een groeiend aantal nieuwe golfers komt uit de groep ‘Vrienden van het Woold’.  Soms is de drang om direct  op de 
Vier Eijckenbaan te gaan spelen niet verstandig voor henzelf en ook niet voor andere golfers. Wij adviseren dan ook 
om eerst een jaartje op de Gezandebaan te spelen en het bespaarde budget te besteden aan extra golflessen.  
(Verslag: Harry Welten – voorzitter). 
 

 

Jeugdcommissie (voorzitter Stephan van Beeck). 
Dit jaar hebben we onze aandacht vanuit de commissie gericht op twee grote activiteiten, de NGF-jeugdcompetitie en 
de clubkampioenschappen. 
 
Evenementen: 
Ons voorjaarsevenement was gezellig en werd goed bezocht; ook was er voldoende deelname bij de clubkampioen-
schappen. Ons herfstevenement, Moonlightgolf, is helaas niet doorgegaan wegens weersomstandigheden. Hierdoor is 
ook de steenlegging niet verlopen zoals gepland. Dit zal nu plaatsvinden bij de Nieuwjaarsreceptie op 12 januari.  
 
NGF competitie: 
Jeugd 1 is geëindigd als 2de in de poule en blijft verzekerd van een plaats in de 1ste klasse. Jeugd 2 is helaas gedegra-
deerd omdat zij op de vijfde plaats zijn geëindigd.  
Het regio-initiatief voor gecombineerde Jeugd-NGF-teams is vijf voor twaalf afgeblazen. Hier hebben we veel tijd in 
gestoken dus dit was een echte domper. Daarmee is de samenwerking met Stippelberg en Gulbergen om samen twee 
teams te vormen en ook beter partij te kunnen bieden in de regio van de baan.   
In 2020 verwachten we slechts met één jeugdteam deel te nemen in de 18-holes competitie.  
 
Kortom, 2019 was een jaar met wisselend succes, maar voor 2020 hebben de inspanningen van de Golfopleiding wel 
voor nieuwe jeugdleden gezorgd. 
De jeugdcommissie zal afscheid nemen van Bèr Raemaekers als commissielid en Stijn Willekens zal van Stephan van 
Beeck de voorzittershamer overnemen. 
(Verslag: Stephan van Beeck – voorzitter).  
 

Lief & Leed commissie (Riet van Grotel). 
Doel van deze commissie is een blijk van medeleven te tonen tijdens mooie en moeilijke momenten in het leven van 
onze leden of van personen die nauw bij onze vereniging zijn betrokken. Indien zulke gebeurtenissen bekend worden 
bij de commissie, wordt steeds op gepaste wijze gereageerd.  
In 2019 werden 32 kaarten verzonden, drie voor een geboorte, negen in verband met een overlijden, een voor een 50-
jarig huwelijk en de overige met beterschapswensen.  
(Verslag: Riet van Grotel – voorzitter) 
 

Marshallcommissie (voorzitter Marinus Joosten).  
Het is een redelijk rustig jaar geweest. Het aantal marshalls is goed op peil gebleven zodat er elke dag een volledige 
bezetting is geweest. 
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De contacten met de overige commissies en het Bestuur verlopen prima; het zijn korte lijntjes.  
Er komt nieuwe uniforme kleding voor alle marshalls voor een herkenbare uitstraling naar de buitenwereld. 
In het laatste kwartaal is de marshallbuggy vernieuwd. De oude had het wel gehad gezien zijn leeftijd en enkele aanrij-
dingen. Hopenlijk kunnen we met de nieuwe buggy weer voldoende jaren verder. 
We gaan ons nu voorbereiden op het jubileumjaar 2020 en we proberen er in samenwerking met de andere commis-
sies iets moois van te maken.   
(Verslag: Marinus Joosten – voorzitter) 
 

PR-commissie (voorzitter Pierre van Lier)  
De PR-commissie van golfbaan Het Woold bestaat uit vier leden die zorgen voor de verslaglegging van de activiteiten 
op en rondom de golfbanen van ‘Het Woold’.  
Geschreven verslagen maar ook foto's van al wat noemenswaardig is voor de leden en gasten van het Woold worden 
op de website geplaatst. Via de nieuwsbrieven wordt stelselmatig contact onderhouden met geïnteresseerden in de 
golfsport en aandacht gevraagd voor de speciale activiteiten die door de WECO of EVCO georganiseerd worden.  
Maar ook van de reguliere verenigingsactiviteiten zoals Open Dagen, recepties, voorlichtingsavonden, de ALV en theo-
rieavonden wordt verslag gedaan. 
Als gevolg van de nieuwe wetgeving op het gebied van de AVG gaan we sinds een jaar terughoudender om met het 
maken van foto's.  Ook met betrekking tot het gebruik van “algemene vrij verkrijgbare foto´s” over de golfsport of gol-
fers opereren we voorzichtig. We proberen om eenieders rechten te waarborgen. Wie zijn/haar foto niet op de web-
site wil terugzien kan dat melden.  
Nieuwsbrieven vormen een belangrijk communicatie-instrument. Omdat het oude systeem de groei niet meer kon 
bijbenen, zijn we medio 2019 overgeschakeld naar een nieuw mailplatform met meer en betere mogelijkheden. We 
kunnen grotere aantallen mails nu sneller versturen. Doordat we meer grip hebben op de instellingen, worden deze 
mails ook door meer mensen gelezen. 
De website van het Woold blijft populair bij leden en gasten. Soms zo populair dat berichten korter op de belangrijkste 
pagina’s geplaatst worden dan we graag zouden willen.   
In 2020 zijn er weer extra competitieteams die hun bijdragen voor de website leveren. We gaan ervoor zorgen dat de 
verslagen die ingeleverd worden de nodige aandacht krijgen. Niet alleen door plaatsing op de website maar ook door 
ze op te nemen in de nieuwsbrieven die we versturen. Tijdens de competitie wordt de verstuurfrequentie van de 
nieuwsbrieven aan de leden hiervoor tijdelijk opgevoerd.  
(Verslag: Pierre van Lier – voorzitter) 
 

Technische Commissie (voorzitter Jan Karel Jobse). 
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de teams van het Woold die deelnemen 
aan de landelijke NGF-competitie. 
 
In 2019 namen 11 teams deel aan de NGF-competitie, met als resultaat: 
 

Team Klasse Resultaat 

Dames 1, 27 holes 1ste  klasse 1ste  plaats; gepromoveerd 

Dames 2, 27 holes 3de klasse 5de plaats 

Heren 1, 36 holes 1ste  klasse 2de plaats 

Heren 1, 27 holes Hoofdklasse 2de  plaats 

Dames 1 senioren, 18 holes 1ste  klasse 4de plaats; gedegradeerd 

Heren 1 senioren, 27 holes 4de  klasse 2de plaats 

Heren 1 senioren, 18 holes 2de   klasse 1ste plaats; gepromoveerd 

Heren 2 senioren, 18 holes 3de  klasse 2de plaats 

Heren 3 senioren, 18 holes 4de  klasse 2de plaats 

Jeugd 1, 36 holes 1ste  klasse 2de plaats 

Jeugd 1, 18 holes 2de   klasse 5de plaats; gedegradeerd 
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Dames 1, 27 holes behaalde de 1ste plaats in hun poule en moesten daarna een promotiewedstrijd spelen tegen De 
Hoge Kleij 1; deze wedstrijd werd gewonnen met 13-5, waardoor de dames promoveren naar de Hoofdklasse. 
Ook Heren senioren 1, 18 holes werd kampioen, voor de tweede maal op rij, en promoveren naar de eerste klasse. 
Beide teams werden gehuldigd door het bestuur. Ook namens de Technische Commissie: van harte gefeliciteerd! 
 
Dames senioren 1, 18 holes en Jeugd 1, 18 holes, degraderen naar een lagere klasse; de overige teams wisten zich te 
handhaven. 
 
Veel teams trainden de hele winter om in het voorjaar goed voor de dag te komen; zowel Heren 1 als Dames 1 kregen 
hierbij financiële ondersteuning van de vereniging. 
 
Het combineren van beide jeugdteams met spelers van Golfbaan Gulbergen en Golfbaan Stippelberg is uiteindelijk, 
door gebrek aan medewerking van deze beide laatstgenoemde verenigingen, niet tot stand gekomen. 
 
In 2019 verliet Henk van Oosterhout de Technische Commissie; zijn plaats wordt ingevuld door Karin Jobse. 
 
Vanaf augustus konden leden van het Woold zich inschrijven voor de competitie in 2020. 
Het samenstellen van de teams was weer een hele puzzel, maar het resultaat is dat twaalf (12) teams in het voorjaar 
van 2020 deelnemen aan de NGF-competitie: 
 

Team Dag Klasse 

Dames 1, 27 holes Zondag Hoofdklasse 

Dames 2, 27 holes Zondag 3de klasse 

Heren 1, 36 holes Zondag 1ste klasse 

Heren 1, 27 holes Zondag Hoofdklasse 

Heren 2, 27 holes Zondag 5de klasse 

Dames 1 senioren, 18 holes Donderdag 2de klasse 

Heren 1 senioren, 27 holes Vrijdag 4de klasse 

Heren 1 senioren, 18 holes Vrijdag 1ste klasse 

Heren 2 senioren, 18 holes Vrijdag 2de klasse 

Heren 3 senioren, 18 holes Vrijdag 3de klasse 

Heren 4 senioren, 18 holes Vrijdag 4de klasse 

Jeugd 1, 18 holes Zondag 3de klasse 

 
Wij wensen alle teams veel succes, maar vooral veel golfplezier in 2020. 
(Verslag: Jan Karel Jobse) 

 

 
Wedstrijdcommissie (voorzitter Frans Renette) en Ladies Day commissie (voorzitter Lenny Hoeks). 
De Weco heeft een goed jaar achter de rug met een groot aantal sportieve wedstrijden, zowel individueel als in team-
verband. De deelname van onze leden was wederom boven verwachting. Reden voor het Weco-team om dit voort te 
zetten in 2020 met misschien wat kleine aanpassingen.  
 
De maandag-competities op de Vier Eijckenbaan blijven zoals afgelopen jaar. Toen hebben in totaal ruim 200 leden 
deelgenomen aan de wedstrijden op de Vier Eijckenbaan en Gezandebaan. Ook de Inloopwedstrijden, Maandbeker en 
Rydercup hebben komend jaar dezelfde opzet met wat kleine aanpassingen.  
 
Wij hebben het afgelopen jaar terug kunnen kijken op geslaagde clubkampioenschappen in diverse categorieën, zowel 
Matchplay als Strokeplay. Wat betreft de Matchplay is bij de deelnemers de mening gepolst voor een andere opzet 
met meer speelmogelijkheden voor iedereen.  
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De Ladies Day 2019 werd trouw bezocht door veelal dezelfde dames. We hebben in plaats van alle wedstrijden quali-
fying te spelen nu om-en-om de ene week fun en de andere week qualifying gespeeld. We dachten dat dit meer deel 
name zou opleveren, maar er kwamen slechts twee nieuwe dames bij. Het is ondertussen wel uitgegroeid tot een ge-
zellige morgen. Op de Gezandebaan is de deelname veelal groter als op de Vier Eijckenbaan en hier is ondertussen een 
vriendinnenclub ontstaan, hetgeen wij toejuichen. 
Mochten er nog mensen zijn die twijfelen om te komen: kom gerust het is gezellig. 
 
De uitwisselingen met de Swinkelsche mogen als vooral gezellige golfavonden worden beschouwd. Er werd door 44 
leden van de vereniging aan beide wedstrijden deelgenomen. Deze uitwisseling zal in 2020 zeker worden vervolgd.  
 
31 mei was de dag van het Open Astens Golfkampioenschap. Het was het zevende jaar dat dit kampioenschap werd 
gespeeld op het Woold  onder leiding van de Wedstrijdcommissie. Het was wederom een geslaagd evenement met 85 
deelnemers. 
 
De Wooldmasters begin oktober had dezelfde opzet als voorgaande jaren. Jammer dat het weer niet meewerkte, 
harde regen maakte het spelen op de baan onmogelijk en de wedstrijd moest worden afgelast. Helaas geen winnaars 
2019 en de Wooldmasterbeeldjes blijven een jaar achter glas staan. Het aansluitend diner-dansant ging wel door en 
gaf toch nog een leuke afsluiting van het seizoen.  
 
In november zijn de wintercompetities 2019-2020 Vier Eijckenbaan en Gezandebaan van start gegaan; deze competi-
ties lopen tot eind maart. 
 
Recent is in samenwerking met het management de activiteitenkalender voor het komende jaar vastgesteld. De be-
langrijke data staan nu al in de agenda 2020 op de site zodat u deze al ruim van te voren kunt noteren. 
Een sportief en goed 2020 toegewenst, 
(Verslag: Frans Renette - voorzitter Weco  en Lenny Hoeks - voorzitter Ladies Day) 
 

OVERIGE ZAKEN 
 

Veiligheid en gezondheid. 
In samenwerking met het baanpersoneel en de caddiemasters bewaken 23 marshalls de veiligheid op en rondom de 
banen. Alle marshalls en caddiemasters hebben de (herhalings-) cursus reanimatie en bediening AED gevolgd en de 
buggy van de marshall is uitgerust met een AED en een EHBO-koffer. Een tweede AED staat ter beschikking in het kan-
toor van de caddiemaster. 
Tot de opgeleide cursisten behoren ook vier (4) personen die werkzaam zijn in de horeca van ons clubhuis.  
Voorts is een uitgebreid Calamiteitenplan geschreven dat voor iedereen leesbaar is op de website van de vereniging 
en opvraagbaar bij de secretaris van de vereniging. 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
In verband met de op 25 mei 2018 van kracht geworden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft 
Golfvereniging het Woold een Privacy Statement opgesteld dat is gepubliceerd op de website van  het Woold.  
 

Birdies en Aces / Hall of Fame.  
In samenwerking met de wedstrijdcommissie wordt op de website een “Hall of Fame” bijgehouden. Alle in officiële 
qualifying wedstrijden door de leden op de "Vier Eijckenbaan" gescoorde slagen onder Par, te weten een Birdie, een 
Eagle, een Albatross en een Hole-in-One, worden daar gepubliceerd. U kunt deze lijst bekijken op de website.  
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AFSLUITING 

 
2019 was wederom een goed jaar, waarin veel activiteiten werden ondernomen en waarbij veel werk is verzet door 
onze vrijwilligers, door de Golfopleiding en door personeel van Green Valley Resort, de caddiemasters, de greenkee-
pers en het horecapersoneel. Er wordt door alle betrokkenen op elk gebied bijzonder goed samengewerkt. Mede door 
de inzet en betrokkenheid van iedereen is er weer voor gezorgd dat we nog steeds een bloeiende en stabiele vereni-
ging hebben. 
 
Het Bestuur dankt allen die zich voor het Woold hebben ingezet. 
 
 
 
 
Dhr. drs. H.L.M. Span    Dhr. F.M.W. Mouwen    Dhr. P.A.H.J. Berkvens 
Voorzitter    Secretaris             Penningmeester   
 
 
 
 
Dhr. J.C.M. Beenker    Dhr. A.J.M. Manders 
Vicevoorzitter    Lid 


