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ALGEMEEN 

Belangrijke data en gebeurtenissen in 2018.  
 
07-01:  Nieuwjaarstoernooi met aansluitend Nieuwjaarsreceptie  
 
11-02: Carnavalstoernooi 
21-02:  Zevende Algemene Ledenvergadering  
28-02: Golfquizavond  
 
14-03: Bezoek NGF Ramon van Wingerden – bespreking Jeugd-NGF-team / college-golf etc. 
15-03: Beloond met het “Recommended predicaat 2018” van Leading Courses; hiermee behoren we tot de beste 

golfclubs van Nederland 
24-03 Openingswedstrijden seizoen 2018 
 
21-04: Vrijwilligerswedstrijd 
22-04:  Nationale Open Golfdag met modeshow vanuit de Golfshop 
27-04: Koningsdag – vlaggetjestoernooi (afgelast) 
 
06-05: Heren-1 (27 holes) worden kampioen in hun klasse; spelen op 20-05 een promotie voor de 1e klasse 
10-05:  Vroege Vogelwedstrijd (donderdag – Hemelvaartsdag) 
11-05: Heren-Senioren-1 (18 holes) worden kampioen en promoveren in de poules:  

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

18-05:  Leading Courses: het Woold voor de zesde achtereenvolgende keer verkozen tot golfbaan met beste prijs-
/kwaliteitverhouding en als meest gastvrije baan van Nederland. 

27-05: Heren-1 (27 holes) worden kampioen en promoveren naar de hoofdklasse. 
Kampioenen: Gertjan van den Heuvel (c) – Ber Raemaekers – Marcel van den Eijnde – Ramon Koster – 
Rinus van Mullekom – Maarten van Dongen – Frank Stals 
 

01-06 Open Astense Golfkampioenschappen op het Woold (winnaars: Mieke Leenders/Ted Schulkens) 
02-06 Golfen zonder grenzen op "Gezandebaan"  
14-06: Business Challenge (shotgun) 
16-06: Handicart wedstrijddag (winnaars: Louis Klein Zieverink / Gertjan van den Heuvel) 
26-06: Kanaalderby:  het Woold - de Swinkelsche 
30-06: Jeugd Fundag  
 
07-07: Open Sunset Invitatietoernooi  
14/15-07:  Finales clubkampioenschappen Matchplay  
  kampioenen cat.1:  Marjolein van der Kruis en Nick Bronzwaer 
  kampioenen cat. 50+:  Truus Sanders en Jan van der Vorst 
 
12-08:  Vakantietoernooi voor thuisblijver (shotgun – zondag) 
23-08:  Ladies Day Vriendinnendag  (shotgun – donderdag) 
25/26-08:  Strokeplay kampioenschap "Vier Eijckenbaan"    
  Kampioenen: Ruth Zegwaard en Ted Schulkes 
25/26-08: Strokeplay kampioenschap Jeugd "Gezandebaan" 
  Kampioenen: Malou van Vroonhoven en Merlijn de Maeseneer  
28-08: Kanaalderby: de Swinkelsche - het Woold 
  
12-09 Bezoek delegatie Gemeente Asten    
21/24-09: Business Club Golf weekend 
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04-10: Ladies & Business (donderdag) 
05-10:  Moonlightgolf Jeugd "Gezandebaan" met huldiging en steenlegging Jeugdkampioenen (vrijdag) 
  Kampioenen: Maloe Meeuwissen en Merijn Verschaeren  
07-10:  “Woold Masters” met huldiging en steenlegging clubkampioenen 2018 
 "Woold Masters" "Vier Eijckenbaan":  D1 Yvonne van de Cruijs H1 Toon van de Cruijs 
      D2 Miranda Raaijmakers H2 Jorg van Stekelenburg 
 "Woold Masters" "Gezandebaan" :  D   Thea van Groetelaars H   Wiel Boonen 
 
25-11: Herfsttoernooi "Gezandebaan"  
 
11-12: Vrijwilligersavond (dinsdag) 
13-12: Bye-bye diner Business Club (donderdag)  
 
============================================= 
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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 en 08-03-2016 
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 en 08-03-2016 
Penningmeester:  J.G.M. (Jan) Derks        – herbenoemd in de AV van 27-02-2013 t/m 05-2018 
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 twaalf (12) keer. Tijdens twee Bestuursvergaderingen werden individuele commissie-
voorzitters uitgenodigd om zaken uit hun commissie te bespreken.  
In oktober werd de Agendacommissie (1) bijeengeroepen voor het vaststellen van de Jaarkalender 2019.  
Voorts werden door diverse Bestuursleden verschillende overlegstructuren van en met de NGF bijgewoond.  
 

Commissieleden – vrijwilligers. 
 
Eind 2018 zijn voor onze vereniging 73 vrijwilligers (inclusief Bestuur) werkzaam in veertien (14) commissies, waarvan 
één subcommissie (Ladies Day).  Hierbij is sinds 2016 toegevoegd de “Agendacommissie” die in 2018 voor de derde 
maal bijeenkwam met als doel het samenstellen van een weloverwogen Jaarkalender 2019.   
In deze commissie hadden in 2018 zitting:  

- de voorzitter en de secretaris van de vereniging, 
- vertegenwoordigers van de Wedstrijdcommissie, Evenementencommissie en Jeugdcommissie en 
- vertegenwoordigers van het Managementteam van het Woold. 

 
De grote kracht van onze vereniging is een goed functionerende commissiestructuur. Sinds de oprichting van de ver-
eniging (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 onder-
linge communicatie, zowel tussen Bestuur en commissies als tussen commissies onderling.  
 

Ledenbijeenkomst. 
 
In 2018 werd de zevende Algemene Vergadering (Jaarvergadering) gehouden op woensdag 21 februari in het Club-
huis. Er waren 63 leden aanwezig die allen de presentielijst hebben getekend. Negen (9) leden hadden zich afgemeld.  
Tijdens deze bijeenkomst werden de volgende zaken achtereenvolgens behandeld / besproken: 

- Terugblik 2017 en vooruitblik 2018; 
- Notulen Jaarvergadering 2017; 
- Jaarverslag 2017; 
- Financieel verslag 2017 en Begroting 2018; 
- Bevinding jaarstukken door kascommissie; 
- Benoeming leden kascommissie 2018/2019; 
- Bestuursverkiezing; 
- Evaluatie enquête  2016; 
- Aandacht voor veranderingen aan de banen; 
- Mutaties commissies in 2017; 
- Het huldigen van de kampioen NGF-teams met het uitreiken van certificaten; 
- Verkiezing “Golfer van het jaar 2017”; 

Zie voor meer bijzonderheden van deze Algemene Vergadering het verslag dat u kunt terugvinden op de website.  
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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 2018 hebben wij 1427 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 2018 werd hij geassisteerd door een PGA Holland Golfprofessional-B en een Golfprofessional in opleiding.  
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 afstand voor het pitchen; bovendien is een aparte zogenaamde bunker-
green 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 2017 lessen op het Woold in de 
Putt Academy en met resultaat. Zo won Anne van Dam dit jaar tweemaal op het hoogste niveau. Verder komen com-
petitieteams uit het hele land les volgen bij Head Pro Rob 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. Dit voornemen werd in 2013 al uitgesproken en vanwege de bereikte resultaten 
speelden in 2017 twee Jeugdteams van het Woold mee in de NGF-competitie, waarbij het eerste team, Jeugd-1, kam-
pioen werd in hun categorie en promoveerde naar de 1e- klasse. Het team Jeugd-2 werd vierde in hun categorie.  
Voorts is eind 2016 door de golfopleiding, in overleg met het Bestuur, gestart met Topgolf voor de jeugd, alsmede met 
een promotie-avond voor recreatief golf voor de jeugd. Dit is in heel 2017 uitgevoerd, werd doorgezet in 2018 en zal 
ook in 2019 weer worden uitgevoerd.  
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. 
 
 

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 en 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 
2018 weer flink is toegenomen en we landelijk flink in de belangstelling blijven staan.  
Op 15 maart werd het Woold wederom beloond met het prestigieuze “Recommended predicaat 2018” van Leading 
Courses en op 18 mei werden we voor de zesde achtereenvolgende keer verkozen tot golfbaan met de beste 
prijs/kwaliteitverhouding. Golfbaan het Woold behoort met deze awards tot de beste golfclubs van Nederland. 
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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. 
 
Op 31 december 2018 zijn er 90 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 eerste 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 2019 georganiseerd worden. 

- Vanaf maart 2018 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 2018 ging het Matchplay Kampioenschap van start. Allereerst is er in poules gespeeld en vervolgens is 
dit over gegaan in een afvalschema. Jan Zegwaard mag zich Matchplay Kampioen 2018 van Businessclub het 
Woold noemen. 

- Op donderdag 14 juni werd de jaarlijkse Business Challenge georganiseerd, deze keer genaamd Sonnemans De 
Slaapfabiek Business Challenge. Bedrijven konden met gasten in teams tegen elkaar strijden in een 18-holes Su-
per Ball wedstrijd met diverse versnaperingen op de baan. Hierbij kunt u denken aan smoothie, oester, bouilla-
baisse 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 de Ardennen. Het weer 
was ons niet gezind, maar dit mocht de pret niet drukken. Jan van Eijk die met een buggy 50 meter omlaag komt 
en in een bunker beland, blijdschap dat PSV van AJAX heeft gewonnen, Matchplay Kampioenschap staredown 
tussen Theo Lankhorst & Jan Zegwaard en niet te vergeten elke avond een geweldig avondvullend diner met de 
nodige drankjes.  

- Op donderdag 4 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 Anne-Brech Gon-
drie. Anne-Brech presenteerde haar bedrijf All-Time Favorites en de prachtige tassen die ze verkoopt.   

- Op 11 oktober werd de laatste wedstrijd van de Rabocompetitie 2018 gespeeld en het Matchplay Kampioen-
schap van Businessclub het Woold.  

- Op donderdag 8 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 2018 Champagne diner”. Voorzitter Henk Hoeks wist het jaar 2018 kort en krachtig samen te vatten, om ver-
volgens te genieten van culinaire hoogstandjes van onze chefs Ivo Verhees, Roy Feijen, Chris van Breemen en 
Floris Razenberg. Exclusieve gerechten, prachtige opmaak en het bedienende personeel dat zich op dit niveau 
feilloos wist aan te sluiten. Bij elke gang werd een bijpassende Champagne geschonken door sommelier Yannick 
Kovac van Goessens. Hiermee werd het jaar stijlvol afgesloten.  

We hebben een prachtig jaar achter de rug en gaan ook van 2019 weer een mooi jaar maken.  
Verslag: Eline van der Linden – secretaris. 
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COMMISSIES EN HUN ACTIVITEITEN 
 

Baan/Natuur/Milieucommissie (voorzitter: Han Wessels). 
De baan heeft een moeilijk jaar achter de rug. Zo’n lange tijd zonder regen hadden we nog niet meegemaakt. De lang-
durige 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 fantastische greens. Veel golfers hebben dat opgemerkt en op “Leading Cour-
ses” positief gereageerd.   
 
De witte en blauwe tees zijn dit jaar in gebruik genomen en vooral de blauwe tees waren bijzonder in trek. Vooraf 
hadden we dat niet voorzien. Vanuit de achterhaalde gedachte dat blauwe tees voor dames zijn met een lage handi-
cap, en dus niet veel gebruikt zouden worden, zijn deze tees betrekkelijk klein gemaakt. Echter deze blauwe tees zijn 
zeer geschikt voor heren met een handicap van rond de 25. De doglegs liggen voor deze categorie spelers op een aan-
trekkelijkere plek dan vanuit de gele tees. Het gebruik van de blauwe tees is dit jaar nog extra gestimuleerd omdat de 
deelnemers aan de Rydercup verplicht waren hiervan gebruik te maken. Deze populariteit heeft geleid tot het besluit 
alle blauwe tees te vergroten. In 2018 is daarmee een begin gemaakt en het zal in 2019 worden voortgezet. Tegelijker-
tijd zullen de oranje tees van strookjes op de fairway worden veranderd in echte tees, wat op 4 holes reeds is uitge-
voerd. 
 
Elk jaar zijn er op kleine gebieden van de baan werkzaamheden uitgevoerd. Daar waren diverse aanleidingen voor: 
versterken van een dogleg, versterken van het landschapsbeeld, wegnemen van verstorend uitzicht op de omgeving 
en last but not least een plezieriger spelbeleving. Dit jaar is er veel gewerkt aan hole 12. Ter verbetering van het spel is 
de bosrand voorbij de dogleg aantrekkelijker gemaakt. Het gebied bij de tees is landschappelijk verbeterd. Er zijn voor-
waarden geschapen voor droge en vochtige heide. Ook de carry van hole 8 is daarbij betrokken en de door dit gebied 
lopende paden zijn verbeterd. Door dit werk en enkele werkzaamheden in voorgaande jaren is het landschapsbeeld 
van dit deel van de baan dichter gekomen bij het oorspronkelijk landschap: grotendeels vochtig grasland, riet en  poe-
len en op de droge toppen heide. 
 
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 en leggen dat jaarlijks vast in een indrukwekkend 
rapport. Zo krijgen we een nauwkeurig beeld van de ontwikkeling van de natuur; dat is nodig om de juiste beheer-
maatregelen te kiezen. Uit het rapport blijkt de aanwezigheid van veel soorten planten en dieren, waaronder een aan-
tal zeldzame, hetgeen wijst op een grote biodiversiteit die al in betrekkelijk korte tijd 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. 
De baancommissie kijkt tevreden terug op het jaar 2018 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 2018 uit: 
Bart Nelissen  - voorzitter 
Marjan Baaten  - penningmeester 
Treesje van de Moosdijk - lid 
Jan Kloosterboer  - secretaris 
Jan van der Vorst  - lid 
In verband met het stoppen als EVCO-lid van Marjan Baaten aan het eind van dit jaar is Ria Dijkers per half september 
toegetreden tot de EVCO. 
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Activiteiten die de evenementencommissie in 2018 georganiseerd heeft: 
7 januari 2018:  Nieuwjaarstoernooi op Gezandebaan; 23 deelnemers. 
11 februari 2018:  Carnavalstoernooi op 1e lus Vier Eijckenbaan; 32 deelnemers. 
24 maart 2018  Openingstoernooi; 58 deelnemers Vier Eijckenbaan en geen deelnemers Gezandebaan. 
27 april 2018:  Koningsdag-Vlaggetjes toernooi; afgelast vanwege gebrek aan belangstelling. 
10 mei 2018:  Vroege vogel wedstrijd met ontbijt; 1e lus Vier Eijckenbaan; aantal deelnemers 28. 
7 juli 2018:  Open-Sunset toernooi inclusief catering in de baan; Vier Eijckenbaan; 40 deelnemers. 
12 augustus 2018: Vakantie toernooi; Gezandebaan + 1e lus Vier Eijckenbaan; 64 deelnemers. 
25 november 2018: Herfst toernooi; Gezandebaan; 27 deelnemers. 
 
Activiteiten waarbij de evenementencommissie in 2018 geassisteerd heeft: 
22 april 2018   Open golfdag.  
verslag: Jan Kloosterboer – commissielid/secretaris. 
 
 

Handicap 54 Begeleidingscommissie (voorzitter Will van de Moosdijk). 
De commissie bestaat momenteel uit acht personen: Bert Lases,  Jan Beenker, Mieke Leenders, Karin en Jan-Karel 
Jobse, Gré Peeters,  Jos Hendriks en Will van de Moosdijk. Herman van de Zanden is helaas afgelopen jaar overleden. 
 
In 2018 werden er tien reguliere examens afgenomen en één extra, op verzoek, voor de greenkeepers. 
Per examen worden minimaal twee commissieleden gevraagd om de baanles te verzorgen; dit is ook om de eigen 
vaardigheid te onderhouden. Daarnaast zijn er ook minimaal twee commissieleden aanwezig bij het theorie-examen. 
Examen kandidaten in 2018: 
Geslaagd regel-examen volwassenen  80 
Greenkeepers      6 
Jeugdleden       2 
Geslaagd na herexamen      6 
Totaal geslaagden:    94 
 
Het bovenstaande leert dat voor 92 volwassen en voor 2 jeugdleden baanlessen (theorie in de baan) werden verzorgd. 
Van de 94 kandidaten waren op 1-12-2018, buiten de greenkeepers,  23 mensen lid van onze baan/vereniging en heb-
ben zich 29 personen laten registreren als vrije golfer. 
Eerste baanles/theorie-examen 2019 is gepland voor begin februari, afhankelijk van de beschikbaarheid van boekwer-
ken/examens en dergelijke in verband met implementatie van de nieuwe regels. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt ernaar gestreefd om de maand juli vrij te plannen in verband met va-
kanties. Extra examens blijven bij voldoende aanmelding en commissiecapaciteit altijd mogelijk. 
Voor verslag: Will van de Moosdijk – voorzitter.  
 
 

Handicap & Regelcommissie (voorzitter Harry Peeters). 
- In januari heeft Gertjan van den Heuvel het voorzitterschap overgedragen aan Harry Peeters. 
- Op 3 maart is helaas Herman van de Zanden overleden. Herman was altijd zeer betrokken bij onze commis-

sie; hij stond er altijd klaar voor en niets was teveel. 
- Op 24 februari heeft de Hareco weer een regelquiz georganiseerd; ditmaal heeft Jos Hendriks het initiatief 

genomen voor het samenstellen van de vragen met assistentie van Will van de Moosdijk. 
- Op vrijdag 15 februari 2019 staat weer een regelquiz gepland. Voorbereidingen zijn daarvoor al getroffen. 
- Verder heeft Jos samen met Will in 2018 elke maand een golf regelvraag op onze site gezet; het aantal reac-

ties hierop is wisselend en men hoopt op meer reacties in 2019. 
- Per 1 september is het qualifying systeem aangepast; de leden hoeven nu niet meer hun q-kaarten in te leve-

ren en kunnen tevens voor- of achteraf hun scores invoeren. Zowel via de golf app of thuis via E-golf4u. 
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- Ook heeft een aantal leden diverse cursussen van NGF gevolgd aangaande nieuwe regels en voor promotie 
van de par-3 banen.  

- Begin december 2018 is een try-out gegeven over de nieuwe regels die op 1 januari 2019 ingaan. Deze try -
out was om te kijken of deze  presentatie duidelijk genoeg is om die aan onze leden te presenteren en toe te 
lichten. Voorlopig zijn er drie data gepland: donderdag 17 januari en woensdag 6 februari  en donderdag 7 
februari om 19.00 uur in het clubhuis. Op E-golf4u kan men zich hiervoor inschrijven. 

- In samenwerking  met Pierre van Lier hebben we de nieuwe regels op de golfsite gezet met bijbehorende 
filmpjes. Tevens zijn deze nieuwe regels ook via de mail naar iedereen persoonlijk gestuurd om zodoende 
meer leden te bereiken. 

- In verband met de nieuwe regels zijn de plaatselijke regels aangepast en ter controle voorgelegd bij de NGF. 
- Eind 2018 zal de Hareco ook weer de jaarlijkse handicap herziening doorvoeren. 

 
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 vaandel 
te staan van degenen die deze sport bedrijven. 
Verslag: Harry Peeters - voorzitter.  
 
 

Handicartcommissie (voorzitter Jan van Grotel sr.). 
In 2018 is het aantal Handicartpashouders toch behoorlijk gestegen tot boven de 100 pashouders (leden en vrije gol-
fers van het Woold). 
Dit betekent dat er ook meer handicarts gereserveerd worden. Daarom is het bij wedstrijden, zoals de zomercompeti-
tie, noodzakelijk dat pashouders bij elkaar in de handicart geplaatst worden. Zodat er ‘s middags ook nog handicarts 
beschikbaar zijn.  
De wedstrijd om de handicarttrofee van het Woold is in 2018 ook weer gespeeld.  Met jammer genoeg maar weinig 
deelnemers: 34 personen. Wij als Handicartcommissie hadden zeker meer deelname van handicartpashouders ver-
wacht. 
De mooie wedstrijd werd wederom gewonnen door de heren Louis Klein Zieverink en Gertjan van den Heuvel.  Zij gin-
gen ook naar de regiofinale, dit keer naar golfbaan Crossmoor in Weert. Hier kwamen zij net iets te kort om door te 
mogen naar de landelijke finale. 
De wedstrijd om de handicarttrofee van het Woold  in 2019  staat al weer gepland en wel op zaterdag 15 juni. Zet 
deze datum vast in uw agenda. Wij hopen op een grote deelname. 
Verder aan alle handicartpashouders een vriendelijk verzoek, om a.u.b. uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan Stichting 
Handicart te voldoen. Mede door deze bijdrage kunnen de handicarts op het Woold blijven rijden. 
Verslag: Jan van Grotel – voorzitter.  

 

 

Introductiecommissie (voorzitter Harry Welten). 
In het jaar 2018 hebben we even wat problemen gehad met het gewijzigde formulier waarop nieuwe golfers zich kon-
den aanmelden voor een introductieronde. Met hulp van Pierre is het formulier verbeterd en wordt het nu niet meer 
via het infoadres van Het Woold, maar rechtstreeks naar de Introductiecommissie doorgeleid. 
Er zijn enkele nieuwe golfers verwelkomd die afkomstig waren van Golfbaan Geijsteren en van de Stippelberg. 
De Nationale Open Golfdag op zondag 22 april was, zover als de Introductiecommissie kan beoordelen, succesvol. De 
kandidaten gaven blijk van serieuze interesse.  De Introductiecommissie werd wederom versterkt door enkele leden 
van de Evenementencommissie. Zodoende konden we de toeloop prima aan. Er zijn tientallen mappen met het com-
plete dienstenpakket uitgereikt aan werkelijk geïnteresseerde kandidaat golfers. 
Het doorleiden naar de golfpro's, het plannen van een rondrit over de Vier Eijckenbaan, de modeshow, het verliep 
allemaal voortreffelijk. Een geslaagde Open Dag! 
Verslag: Harry Welten – voorzitter  
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Jeugdcommissie (voorzitter Stephan van Beeck). 
Dit jaar hebben we onze aandacht vanuit de commissie gericht op grote activiteiten, de NGF jeugdcompetitie, club-
kampioenschappen en de “4 Eijcken challenge”. We ondervinden een teruglopend aantal jeugdleden, maar ondervin-
den ook dat er een actieve vaste kern is die met regelmaat speelt.  De concurrentie van andere sporten is groot vooral 
op de doordeweekse avonden en op zaterdag, daarom zijn onze activiteiten gericht op de zondag met uitzondering 
van de Moonlight-activiteit. 
NGF competitie: Jeugd-1 is geëindigd in de middenmoot van de poule en blijft verzekerd van een plaats in de 
1ste klasse. Jeugd-2 is gedegradeerd naar de 2de klasse. Voor 2019 is er het regio initiatief waarbij we gaan samenwer-
ken met Stippelberg en Gulbergen om samen twee teams te vormen en beter partij te kunnen bieden in de regio en in 
de toekomst wellicht daarbuiten. 
“4 Eijcken challenge”: De 4EC heeft onze vaste kern verstrekt en heeft er voor gezorgd dat een aantal jeugdspelers 
door konden stromen naar Jeugd-1. Gaandeweg het seizoen was hier minder begeleiding voor nodig. In 2019 willen 
we het karakter van deze activiteit gaan verleggen naar het bouwen van een brug tussen oudere en jongere spelers, 
zodat het spelen op de grote baan met begeleiding na het volgen van de lessen mogelijk wordt. 
Er is veel aandacht nodig met betrekking tot promotie van activiteiten, om voldoende deelname te verkrijgen. We 
gaan ons best doen om de combinatie van les en activiteit dichter bij elkaar te laten komen. Ook zullen we activiteiten 
ontplooien om nieuwe jeugdleden te werven via bestaande leden. 
De jeugdcommissie zal 2019 in dezelfde samenstelling verder gaan. 
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. Denk hierbij aan bijzondere gebeurtenissen, jubilea, ziektes, sterfgevallen en dergelijke. Indien zulke ge-
beurtenissen bekend worden bij de commissie, wordt steeds op gepaste wijze gereageerd.  
In 2018 werden 41 kaarten verzonden.  
Verslag: Riet van Grotel – voorzitter  
 

Marshallcommissie (voorzitter Marinus Joosten).  
Het is een rustig marshall jaar geweest en we zijn (gelukkig) niet voor een reanimatie in actie hoeven komen. 
Evenals voorgaande jaren zijn er enkele wisselingen van marshalls geweest. Dank voor de marshalls die gestopt zijn en 
een welkom aan de nieuwe marshalls. 
Met het bestuur werd een nieuw marshall document opgesteld om nog meer eenheid te krijgen in het optreden en 
zoveel mogelijk dezelfde uitgangspunten te hebben. Hierdoor moet een uniforme uitstraling naar buiten worden ver-
kregen. De contacten met het Bestuur verlopen nog steeds snel en soepel. 
De kleding voor marshalls blijft nog steeds een punt van aandacht doordat er veel wisselingen in de bezetting zijn.  
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 ge-
vraagd voor de speciale activiteiten die door de Weco of Evco georganiseerd worden. Maar ook de reguliere vereni-
gingsactiviteiten zoals Open Dagen, recepties, voorlichtingsavonden, de ALV en theorieavonden worden verslagen 
en/of gedocumenteerd. In mei 2018 leidde de AVG tot veranderingen in het fotobeleid. We gaan wat terughoudender 
om met het maken van foto's. Wie zijn/haar foto niet op de website wil kan dat melden.    
De website van Het Woold is een belangrijk communicatie-instrument en trekt enorme hoeveelheden bezoekers. Het 
jaar 2019 wordt, met maar liefst elf teams die gaan deelnemen aan de NGF-competitie en een team dat deelneemt 
aan de Nobra competitie, wederom een druk en enerverend jaar voor de PR-commissie. 
Verslag: Pierre van Lier – voorzitter. 
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Technische Commissie (voorzitter Jan Karel Jobse). 
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de competitieteams van Het Woold; de 
commissie begeleidt niet alleen de teams die deelnemen aan de landelijke NGF-competitie maar ook de teams die 
deelnemen aan de regionale NOBRA-competitie. 
In 2018 namen elf teams deel aan de NGF-competitie en één team aan de NOBRA-competitie, twee teams meer dan 
in 2017. De resultaten van de NGF-teams waren in 2018: 
 

Team Klasse Resultaat 

Dames 1, 27 holes 1ste  klasse 3de plaats 

Dames 2, 27 holes 2de  klasse 4de plaats; gedegradeerd 

Heren 1, 36 holes 1ste  klasse 2de plaats 

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

Dames 1 senioren, 18 holes 1ste  klasse 2de plaats 

Heren 1 senioren, 27 holes 4de  klasse 3de plaats 

Heren 1 senioren, 18 holes 3de  klasse 1ste plaats; gepromoveerd 

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

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

Jeugd 1, 36 holes 1ste  klasse 3de plaats 

Jeugd 1, 18 holes 1ste  klasse 5de plaats; gedegradeerd 

 
Heren-1, 27 holes behaalde de 1ste plaats in hun poule en moesten daarna een promotie-degradatiewedstrijd spelen 
tegen Broekpolder 1; deze wedstrijd werd gewonnen met 14-4, waardoor de heren promoveren naar de hoofdklasse. 
Ook Heren-senioren 1, 18 holes werden kampioen en promoveren naar de tweede klasse. 
Beide teams: van harte gefeliciteerd! 
Dames-2, 27 holes en Jeugd-1, 18 holes, degradeerden naar een lagere klasse; de overige teams wisten zich te hand-
haven in hun klasse. Het Nobra-team eindigde in 2018 op de 4de plaats. 
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. 
 
Vanaf augustus konden leden van het Woold zich inschrijven voor de competities in 2019. 
Dit resulteerde in één team dat deelneemt aan de Nobra-competitie en elf teams aan de NGF-competitie: 
 

Team Dag Klasse 

Dames 1, 27 holes Zondag 1ste klasse 

Dames 2, 27 holes Zondag 3de klasse 

Heren 1, 36 holes Zondag 1ste klasse 

Heren 1, 27 holes Zondag Hoofdklasse 

Dames 1 senioren, 18 holes Donderdag 1ste klasse 

Heren 1 senioren, 27 holes Vrijdag 4de klasse 

Heren 1 senioren, 18 holes Vrijdag 2de  klasse 

Heren 2 senioren, 18 holes Vrijdag 3de  klasse 

Heren 3 senioren, 18 holes Vrijdag 4de klasse 

Jeugd 1, 36 holes Zondag 1ste klasse 

Jeugd 2, 18 holes Zondag 2de  klasse 

 
Nieuw is, dat de beide jeugdteams samen met spelers van Golfbaan Gulbergen en de Stippelberg worden ingevuld. 
Ook in 2019 willen we weer laten zien dat Het Woold prima prestaties levert in competitieverband. Hiermee wil de 
vereniging onderstrepen dat zij een goede balans tussen het sportieve en recreatieve element nastreeft. Tevens biedt 
het de vereniging de mogelijkheid om zich naar buiten toe te presenteren en daarmee goede PR voor zowel de club 
als de baan te verrichten. Wij wensen alle teams veel succes, maar vooral veel golfplezier in 2019. 
Technische commissie: Henk  van Oosterhout en Jan Karel Jobse (verslag) 
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Wedstrijdcommissie (voorzitter Frans Renette) en Ladies Day commissie (voorzitter Lenny Hoeks). 
2018 was weer een succesvol jaar met een groot aantal deelnemers aan de wedstrijden en competities. Mede daar-
door blijft het organiseren van wedstrijden voor het Weco-team een prettige aangelegenheid. 
In december 2017 werd nog een compliment gegeven aan onze Greenkeepers dat de banen ondanks het slechte weer 
nog redelijk speelbaar waren. Voor de zomer 2018 is een compliment weer op zijn plaats maar nu voor het speelbaar 
houden van de banen ondanks alle droogte. De Weco heeft het wedstrijdprogramma hierdoor niet aan hoeven te pas-
sen: Chapeau!! 
De competities op de Vier Eijckenbaan hadden dit jaar ongeveer evenveel deelnemers als vorig jaar en de opkomst bij 
de Gezandebaan is nog steeds in een stijgende lijn. 
Met totaal 164 deelnemers in de maandag zomercompetities is de opkomst nog altijd hoog te noemen. Per wedstrijd 
resulteerde dat in gemiddeld 82 deelnemers op de Vier Eijckenbaan en 28 deelnemers op de Gezandebaan. Voor de 
maandag wintercompetitie hetzelfde beeld, meer dan 100 deelnemers. 
Het concept Ready Golf wordt geleidelijk aan ingevoerd. Spelen vanaf de blauwe tee box in plaats van de gele tee box 
wordt steeds populairder bij onze competitiespelers. 
De maandbeker is al jaren vrij constant wat betreft deelname. Een goede formule waarbij de lage handicappers een 
Strokeplay competitie spelen en de andere spelers Stableford.  
 
2018 was het 2e jaar dat de Woold-Rydercup werd gespeeld waarbij in teamverband gedurende de zomerperiode ie-
dere laatste zaterdag van de maand wedstrijden worden gespeeld voor de Rydercup. Doordat deze wedstrijden met 
handicapverrekening zijn, maken ook de hogere handicappers een kans en is deze Rydercup eigenlijk voor iedereen 
toegankelijk. De Woold-Rydercup was wederom een succes en krijgt zeker een vervolg in 2019, misschien met een iets 
andere invulling dan 2017 en 2018.  
De inloopwedstrijden op de Vier Eijckenbaan zijn iedere week in de zomer goed voor ca. 30 deelnemers. Er werd weer 
vanaf 16:00 uur gestart op hole 1 voor 9 holes en dat heeft positief gewerkt. Voor de Inloop Gezandebaan was helaas 
geen belangstelling en deze wordt voor 2019 uit het programma gehaald. 
 
De Ladies Day in de zomer werd bezocht door 31 dames die redelijk constant aanwezig waren. We hebben dit jaar niet 
te klagen gehad over het weer, mocht er wel eens regen voorspeld zijn, dan niet op de donderdagmorgen. Ook de 
Vriendinnendag in augustus was weer een geslaagd evenement; er waren wat minder dames als vorig jaar. Dit kan 
waarschijnlijk gewijd worden aan het feit, dat het strokeplaykampioenschap meteen in het weekend erna werd ge-
speeld. 
De Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay zijn in het afgelopen jaar weer goed verlopen met als afsluiting 
de huldiging van onze kampioenen 2018.  
Bij de Strokeplay heren was het dit jaar mogelijk om deel te nemen in twee categorieën. De clubkampioen was de win-
naar uit de 1e categorie, waarbij in twee dagen driemaal 18 holes gespeeld worden vanaf de witte tee. Bij de 2e cate-
gorie was dat éénmaal 18 en éénmaal 9 holes de eerste dag en 18 holes de tweede dag, gespeeld vanaf geel. Dit 
maakte de wedstrijd voor meer deelnemers toegankelijk. De dames speelden éénmaal 18 en éénmaal 9 holes de eer-
ste dag en 18 holes de tweede dag, dit jaar voor het eerst vanaf blauw.  
Alle winnaars: proficiat met jullie kampioenschap. 
 
De Wooldmasters, begin oktober, had dezelfde opzet als voorgaande jaren. Het enige verschil was dat de winnaars 
van de Wooldmasters 2018 een Diner-Dansant werd aangeboden plus natuurlijk het Wooldmasterbeeldje. Een mooie 
afsluiting van het zomerseizoen. 
In november zijn de wintercompetities 2017-2018 van start gegaan.  
 
Noteert u alvast via de activiteitenkalender op de site de verschillende relevante data van het nieuwe seizoen en zeker 
niet vergeten, de infoavonden van de Hareco betreffende de nieuwe golfregels 2019 in januari en februari. 
Wij wensen u nogmaals namens de Weco een in alle opzichten een goed en sportief 2019 toe. Hopelijk zien we elkaar 
weer even vaak op de baan. 
Verslag: Frans Renette - voorzitter Weco  en Lenny Hoeks - voorzitter Ladies Day 
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OVERIGE ZAKEN 

 

Veiligheid en gezondheid. 
In samenwerking met het baanpersoneel en de caddiemasters bewaken 25 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.  
Tot deze opgeleiden behoren ook vijf (5) personen die werkzaam zijn in de horeca van ons clubhuis.  
Momenteel kunnen binnen onze vereniging nu 61 personen reanimeren en de AED bedienen. Een tweede AED staat 
voor hen ter beschikking in het kantoor van de caddiemaster. 
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 of in pdf downloaden van onze website.   
 

AFSLUITING 

 
2018 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. Met allen bestaat een bijzonder goede samenwerking. Mede door de inzet en betrok-
kenheid van iedereen is er weer voor gezorgd dat we nog steeds een bloeiende en stabiele vereniging 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 


