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EEN STUKJE GESCHIEDENIS 

 
Het is 1998. De familie Manders organiseert thuis een barbecue en onder de genodigden bevinden zich ook de families 
Frans en Jan van Eijk. Gezellig knabbelend aan een karbonaadje en keuvelend over het weidse uitzicht achter de 
woning van Toine, zag men de golftas van Jacqueline staan. Nieuwsgierig geworden stelde Toine voor dat iedereen 
maar eens een balletje de wei in moest slaan en dat beviel zo goed dat het idee ontstond om een golfbaan te begin-
nen. Er werd al een naam gekozen: “het Woold” dat eigenlijk “grond rondom een landgoed” betekent en tevens is het 
een afkorting van de meisjesnaam van Jacqueline, Woolderink.  
 
Nadat de plannen aan de gemeente waren voorgelegd en zij ook razend enthousiast bleken te zijn was de kogel door 
de kerk; er werden tekeningen gemaakt, mensen ingehuurd, grondwerk verzet, gras gezaaid, een clubhuis gebouwd 
en op 14 mei 2000 opende burgemeester Hendrikx-Vlaar de eerste 9 holes golfbaan in Asten, het Woold.  
Alles is dan aanwezig: een driving range en putting green, een greenkeeper die kan beschikken over de juiste machi-
nes voor het onderhoud van de baan, een golfleraar die met gedrevenheid de beginnelingen naar het Woold haalt en 
een ploeg van enthousiaste mannen en vrouwen die het clubhuis runnen, waar de gezelligheid al snel intrede doet. 
De baan is niet erg groot, ongeveer 900 meter lang, en bestaat uit louter par-3 holes waarvan de kortste 50 en de 
langste 160 meter is. De baan is ook niet erg breed en vereist daarom toch de nodige techniek van de beginnende 
spelers. Hier en daar een bunker en twee behoorlijke vijvers completeren het geheel. 
 
Het concept blijkt een schot in de roos te zijn. Het Woold is laagdrempelig en de leerlingen stromen toe, van jong tot 
oud. De sfeer in het clubhuis is altijd optimaal en onder het genot van een drankje vliegen de birdies daar regelmatig 
door de serre. Ook de hole-in-one heeft zijn intrede al gedaan en met het verstrijken van de seizoenen wordt het baan-
record steeds scherper gesteld. Hiermee ontstaat ook de vraag naar uitbreiding of naar een grotere baan en de plan-
nen hiervoor komen van de grond als in 2003 ruim 13 hectare grond in de onmiddellijke nabijheid kan worden aange-
kocht. Tijdens het ontwikkelen van plannen voor een grote 9-holes baan ontstaat, dankzij een goede samenwerking 
met de gemeente en omwonenden, het idee om een 18-holes baan aan te leggen. 
 
Op 26 juni 2005, wanneer met een barbecue het eerste lustrum wordt gevierd, wordt aan de aanwezige leden van het 
Woold medegedeeld dat de plannen voor 18-holes al in een vergevorderd stadium zijn, dat de tekeningen ter inzage 
liggen, dat de aanmeldingen ondertussen de pan uitrijzen en dat men bezig is met de milieueffectrapportage en de 
bestemmingsplanwijzigingen. Als al deze plannen ter inzage zijn gelegd en zijn goedgekeurd kan de vergunning voor 
de aanleg van de nieuwe baan worden afgegeven. 
 
Het doel was om te komen tot een 18-holesbaan par 72, met een lengte van ongeveer 6000 meter. De baan heeft dan 
een langste hole van ongeveer 500 meter en de kortste hole zal dan ongeveer 130 meter zijn. De baan moet zodanig 
zijn aangelegd dat hij geheel past in de bestaande natuur en dat hij een onderdeel vormt van een nieuwe ecologische 
verbindingszone vanaf het Starkriet tot aan de Groote Peel. 
Er werd een golf- en  landschapsdeskundige ingehuurd, Han Wessels uit Helmond, die in 2004 zijn eerste tekeningen 
presenteerde en uiteindelijk een schitterende golfcourse heeft uitgewerkt. 
 
Ondanks wat tegenslag maar met het adagium “Nil volentibus arduum” (Niets is moeilijk voor hen die willen) zijn we er 
uiteindelijk in geslaagd onze 18-holes baan te realiseren. Sinds 1 juli 2011 is de “Vier Eijckenbaan” open voor leden en 
gastspelers; een prachtige natuurbaan met bos, heide en natte gebieden.  
Eind 2011 is de 9-holes par 3 baan, de “Gezandebaan”, ook volledig geherstructureerd met grote nieuwe greens en is 
bovendien volledig verlicht. 
 
Wij wensen u veel spelplezier op Golfbaan het Woold. 
Familie Manders en familie van Eijk. 
 

 
De oorspronkelijke 9-holes par 3 baan met linksboven het oude clubhuis en geheel links de oude driving range. 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
mailto:secretaris@golfclubhetwoold.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN 
 
Golfbaan het Woold - algemeen  0493 560462 
 
Caddiemaster en horeca   0493 560462 
 
Golfopleiding Rob Mouwen  06 52665076 
 
Golfshop    0493 760016 
 
Ledenadministratie   0493 560462 
 
Secretaris golfvereniging   06 43669662 
 
Penningmeester golfvereniging  06 15420546 
 
De ledenadministratie houdt de ledengegevens bij. Veranderingen van adres of mutaties moet u daar doorgeven. 
 
 
 

BESTUUR GOLFVERENIGING HET WOOLD 
 

 
 
Voorzitter:      Secretaris:                   Penningmeester: 
 
Harry Span      Frank Mouwen         Piet Berkvens 
 

 

voorzitter@golfclubhetwoold.nl        secretaris@golfclubhetwoold.nl              penningmeester@golfclubhetwoold.nl  

 
 
 
Bestuurslid:    Vicevoorzitter:  
 
Fréderique  Manders  Jan Beenker 
 

 
info@golfbaanhetwoold.nl          janbeenker@gmail.com  

 
 
 

BESTUUR BUSINESSCLUB HET WOOLD 
 

 
Voorzitter:        Secretaris:    Lid: 
 
Henk Hoeks               Rens vd Schouw      Roland Lijten 
 

 
corners@planet.nl          info@golfbaanhetwoold.nl               rolandlijten@miba-asten.nl 
 
 

                                        
 
Lid:     Lid: 
 
Jan van Eijk  Danique vd Eijnde – v Eijk 
 

 
info@golfbaanhetwoold.nl         info@golfbaanhetwoold.nl   

Vier Eijckenbaan 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
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Even voorstellen: mijn naam is Rob Mouwen, PGA Holland Professional AAA. 
Sinds de opening in 2000 verzorg ik met veel plezier alle lessen op Golfbaan 
het Woold. 
 
 
Een golftechniek moet niet alleen technisch perfect zijn maar ook natuurlijk 
aanvoelen om goed te kunnen presteren. Met deze visie heb ik veel golfers 
naar een hoger niveau kunnen brengen. Een kwestie van het op juiste wijze 
combineren van biomechanica met natuurkunde om een goede slag te kunnen 
maken.  
 
 
De kerntaken waarmee ik mij bezig houd zijn: 
- Sturing geven aan de golfopleiding;  
- Golflessen verzorgen op het Woold; 
- Organisatie van Jeugdgolfkampen in de zomer; 
- Puttlessen geven waarvoor ik een specialisatieaccreditatie heb; 
- Het begeleiden van professionele spelers op de Europese Tour.  
 
 
 

 

 
 
 
 
Sinds 2007 ben ik mij gaan specialiseren in de techniek putten. Harold Swash, de putting goeroe die wereldwijd be-
kendheid geniet, heeft mij opgeleid en bij hem heb ik mijn huidige specialisatie verworven. Ik werk thans al met enkele 
zeer bekende spelers en speelsters van de Europese Tour.   
 
Vanaf 2011 worden putt- en golflessen onder andere gegeven in een professionele indooraccommodatie. Met een 
overdekte driving range, high speed camera’s, een Flight Scope, een Trackman en de Putt Academy kunnen de golf-
lessen zomer en winter comfortabel doorgaan. 
 
Wilt u meer informatie kijk dan eens op mijn website: http://www.robmouwen.nl. 
 
Graag zie ik u terug bij mijn golflessen met de afspraak: Golfopleiding Rob Mouwen leert u beter golfen. 
 
 
 

Rob Mouwen  
Gespecialiseerd tour coach, nationaal coach van het jaar 2014. 
PGA Professional - AAA 
Head professional van het Woold.     
Putting Coach         
Auteur Golfboek: Golf Het Succes Model.    Volg mij op Twitter   en   Facebook. 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
mailto:secretaris@golfclubhetwoold.nl
http://www.robmouwen.nl/
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De Website  
Het adres van de website is: http://www.golfbaanhetwoold.nl. Deze site heeft een algemeen en een gesloten gedeelte, 
waaronder E-Golf4U. Het algemene gedeelte is voor iedereen toegankelijk. Het gesloten gedeelte is alleen toegankelijk 
voor leden van de vereniging. De leden kunnen inloggen.  
 
In het gesloten gedeelte staan alle onderwerpen die de vereniging betreffen. In het deel E-Golf4U kunt u ook uw eigen 
ledengegevens zien en eventueel uw e-mailadres en telefoonnummer veranderen. Via dit gedeelte van de site kunt u 
ook zien welke wedstrijden er zijn en inschrijven als u mee wilt doen. Een paar dagen voor de wedstrijd kunt u op de-
zelfde site de startlijst en uw starttijd zien.  
De ledenlijst is ook op dit deel te vinden. Van alle leden staan de naam, het telefoonnummer en de handicaps vermeld. 
Leden die om enige reden beslist niet op deze lijst willen staan kunnen dat doorgeven aan de ledenadministratie. 
 
De Golfzuil 
In het clubhuis staan twee schermen, de zogenaamde golfzuilen. Deze zuilen opent u door uw Bag Tag oftewel speel-
rechtkaart voor de kaartlezer te houden of uw NGF-pas door de lezer te halen. U gebruikt de zuil als: 

- U wilt gaan spelen op een van de banen waarvoor u een speelrecht heeft; 
- U een qualifying kaart wilt aanvragen; 
- U een score in wilt voeren; 
- U wilt inschrijven voor een wedstrijd; 
- U uw handicap wilt bekijken; 
- U de ledenlijst wilt bekijken. 

 
Persoonscode 
Uw persoonscode bestaat uit de eerste vier (4) letters van uw achternaam, gevolgd door een cijfer. Uw wachtwoord 
voor het inloggen op E-golf4U is uw geboortedatum zonder het eeuwgetal. Dus 28 september 1948 is: 280948.  
 
Het Reserveringssysteem 
Leden die willen gaan spelen op een van de banen kunnen kiezen voor een starttijd op de golfzuil. Zij houden hun Bag 
Tag, waar een chip in zit, voor de kaartlezer van de zuil (of halen hun NFG-pas door de paslezer) en kunnen dan een 
starttijd kiezen tot twee (2) uren vooruit. Als de gewenste starttijd is ingevoerd komt er een sticker uit het systeem met 
daarop uw naam, de gekozen baan en de starttijd. Deze gegevens verschijnen ook op de schermen die boven de 
inlogzuilen hangen. 
 
Businessclubleden kunnen reserveren via internet - Greenfeespelers telefonisch via de caddiemaster. 

-   Voor de greenfeespelers zijn er beperkte geblokte tijden;  
- De Businessclubleden kunnen maximaal 2 flights per uur reserveren; 
- Niet gebruikte starttijden worden de nacht voorafgaande aan de desbetreffende dag vrijgegeven. 

  
Voor het spelen op de “Gezandebaan” (9-holes par 3) geldt dat u telkens na het lopen van 9-holes opnieuw een start-
tijd moet reserveren, tenzij de caddiemaster anders bepaalt. 
 
U kunt voor de “Vier Eijckenbaan” starttijden reserveren voor: 

- 18 holes in een keer lopen;  
- de eerste lus; u loopt hole 1 t/m 9; 
- de tweede lus; u loopt hole 10 t/m 18, starten vóór 10.00 uur; andere tijden in overleg met de caddiemaster. 

 
Speelrechten en bedragen. 
Deze staan uitvoerig beschreven op onze website: http://www.golfbaanhetwoold.nl op de Home page, rechter kolom.  
De bedragen zijn altijd inclusief BTW en kunnen per kalenderjaar worden geïndexeerd.  
 
 
 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
mailto:secretaris@golfclubhetwoold.nl
http://www.golfbaanhetwoold.nl/
http://www.golfbaanhetwoold.nl/
http://www.golfbaanhetwoold.nl
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VAN STARTER TOT HANDICAPPER 
 
Voordat u in het bezit bent van een handicap (54) is er een aantal stappen te gaan, namelijk:  

1. Les nemen en aansluitend 
2. Baanpermissie krijgen van de Golfpro; 
3. Een theorie-examen maken over de meest voorkomende golfregels; 
4. Het lopen van een qualifying card voor het verkrijgen van een GVB – hcp 54. 

 
 
Ad 1. en 2. Lessen en Baanpermissie 
Na een aantal lessen kan de Golfpro u baanpermissie geven. Dat wil zeggen dat u zelfstandig op de 9-holes “Gezan-
debaan” mag spelen. Wanneer u lid bent van de vereniging kunt u al deelnemen aan allerlei activiteiten en funwedstrij-
den die op de 9-holes "Gezandebaan" gespeeld worden.  
U kunt ook baanpermissie krijgen voor het spelen op de “Vier Eijckenbaan”. De eerste keer speelt u de “Vier Eijcken-
baan” dan onder begeleiding van een lid van de Introductiecommissie of de Hcp54/Begeleidings-Commissie. Hij of zij 
is ervaren in het golfspel en zal u wegwijs maken op de “Vier Eijckenbaan” en uitleg geven over de Local Rules.  
 
Wanneer u met baanpermissie speelt dient u een greenfee te voldoen, tenzij u lid bent van de vereniging en in het 
bezit bent van een speelrecht. Dit geldt voor alle banen.  
Voor de 9-holes “Gezandebaan” kunt u een maandkaart kopen en/of een 10-greenfeekaart.  
Voor de 18-holes “Vier Eijckenbaan” kunt u (ook) een greenfee kopen voor 9 holes.  
 
De caddiemaster heeft altijd het gezag over alle banen en bepaalt of er wel of niet gespeeld kan/mag worden. 
 
 
Ad 3. en 4. GVB 
De speler die in het bezit wil komen van een GVB loopt hiervoor een qualifying card op de "Vier Eijckenbaan" over 
tenminste 9 holes.  
Bij het lopen over 9 holes dienen er tenminste 18 Stableford punten te worden behaald, 
uitgaande van handicap 54. 
Bij het lopen over 18 holes dienen er tenminste 36 Stableford punten te worden behaald, 
uitgaande van handicap 54.   
 
Bij het lopen van een qualifying card over 9 of 18 holes dient altijd een marker aanwezig 
te zijn die in het bezit is van een GVB met een handicap van tenminste 54.  
 
Bij de Golfopleiding wordt zeer zorgvuldig gewerkt met het door de NGF uitgegeven 9-stappenplan. De boekjes hier-
voor zijn bij de Golfopleiding verkrijgbaar. 
 
Zonder GVB is het niet mogelijk om de “Vier Eijckenbaan” te spelen 
zie ook hierboven Ad 1. en 2. Baanpermissie. 
 
Handicap verlagen. 
Het is nu de bedoeling dat u door het lopen van Qualifying kaarten (Q-kaarten) op een baan die qualifying is, probeert 
uw handicap te verlagen. Onze 9-holes "Gezandebaan" is door de NGF goedgekeurd en hier kunt u Q-kaarten lopen 
om uw handicap van 54 omlaag te brengen. Vanaf handicap 36 kunt u de "Vier Eijckenbaan" gaan spelen. 
 
Actieve handicap  
De “actieve handicap” is met ingang van 2016 verdwenen; u bent niet meer verplicht om Q-kaarten te lopen.  
Per gelijke datum werd ook ingevoerd dat uw scores, gemaakt op een buitenlandse baan, die qualifying is, meetellen 
voor uw handicap. U kunt vanaf januari 2016 uw buitenlandse scores bij de eigen vereniging invoeren. U dient wel uw 
als qualifying gemerkte scorekaart als bewijs in te leveren bij de Hareco (Handicap- en Regelcommissie).  
Aan het einde van het seizoen worden handicaps / scorekaarten berekend waardoor het volgende jaar een nieuw 
pasje van een aangepaste handicap zal zijn voorzien, tenminste als er qualifying kaarten zijn ingeleverd!  
 
Inactieve handicap  
Vervalt met ingang van januari 2016. Zie hierboven.  
 
  

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
mailto:secretaris@golfclubhetwoold.nl
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GEDRAGSREGELS EN ETIQUETTE 
 
Om het spelen op de baan goed en plezierig te laten verlopen gelden er regels en afspraken. 
 
Op de baan 

- Zonder geldige baanpas en starttijd geen toegang op de baan. 
- Wees 10 minuten voor starttijd op de juiste hole. 
- Spelen met driving rangeballen is absoluut verboden. 
- Splitsen of samenvoegen van flights alleen maar met toestemming van caddiemaster of marshall. 
- Baanpersoneel heeft altijd voorrang. 
- Volg de aangegeven route, hole 1, 2, 3…… etc. etc.; daarvan afwijken is alleen toegestaan met toestemming van 

de marshall of caddiemaster. 
 
 
Zorg voor de baan 

- Herstel pitch marks (ook ball marks genoemd) ook die van een ander.  
- Leg plaggen direct terug en druk ze aan. 
- Zet uw buggy of trolley niet op de voorgreens, greens of tee’s. 
- Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. 
- Betreed bunkers via de lage zijde. 
- Hark bunkers aan en leg de hark terug met de steel in de speelrichting en de tanden in het zand. 
- Kom absoluut niet in de Gebieden Kwetsbaar Milieu, de biotopen, aangegeven door groene koppen op paaltjes; u 

wordt gediskwalificeerd of van de baan gestuurd. 
 
 
Snelheid door de baan 

- Volg elkaars ballen en kijk en onthoud waar ze neerkomen. 
- Houd aansluiting bij de voorgaande flight. 
- Laat achteropkomende flights door als die sneller zijn. 

 
 
 
Kleding 
Bij het golfen behoort ook een dress code. Deze geldt voor zowel 
de baan als de driving range en de oefenfaciliteiten.  
 
 
Dames: 
Zij dragen een shirt met kraag óf mouw. Bij een mouwloos shirt is 
een kraag verplicht. In ieder geval zijn singlets/spaghettibandjes 
verboden. Verder dragen zij een lange broek,  een bermuda of een 
golf rok(je). Golfschoenen met sokken of sokjes zijn verplicht.  
 
 
Heren: 
Zij dragen een shirt met kraag én mouw, verder een lange broek of 
een bermuda. Golfschoenen met sokken zijn verplicht. 
 
 
 
U wordt niet toegelaten op onze banen met: 
- een spijkerbroek met gaten, scheuren, gebleekte plekken en/of 

allerleisoortige stiksels die voor decoratief moeten doorgaan; 
- een trainingspak, trainingsbroek of trainingsjack; 
- een sportbroek; 
- een (fel)gekleurd sportshirt van een andere dan een golfgerela-

teerde club of vereniging. 
 

 
 
  In het clubhuis draagt men geen pet of zonneklep. Bij voorkeur ook niet op het terras. 
 
  

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
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COMMISSIES 
 
Omdat er noodzakelijke werkzaamheden binnen de vereniging verricht moeten worden heeft het Bestuur een aantal 
commissies ingesteld. Deze commissies hebben ieder hun eigen takenpakket zoals hierna beschreven. Het Bestuur 
heeft gedurende het kalenderjaar overleg met de verschillende commissies over de concrete uitwerking van hun taken.  
 
 
Golfvereniging het Woold kent de volgende commissies: 
 
Baan, Natuur en Milieucommissie (Baancie) 

 
Deze commissie (voorzitter Han Wessels) ondersteunt de hoofdgreenkeeper bij het beheer van de 
baan. Zij is de intermediair tussen vereniging en baaneigenaar over alle zaken die de baan aangaan. 
Intern heeft deze commissie contact met de Hareco over de baanmarkeringen en qualifying conditie 
van de baan en met de Weco over de planning van het onderhoud van de baan in relatie tot het wed-
strijdprogramma. Extern heeft deze commissie contact met de NGF over metingen, keuringen en even-
tueel wijzigingen van de baan. 

 
 
Evenementencommissie (Evco) 

 
De Evenementencommissie (voorzitter Bart Nelissen) heeft tot hoofdtaak het bevorderen van het soci-
ale leven en het onderlinge contact van de leden binnen de golfvereniging. Zij doet dit door het organi-
seren van gezelligheidswedstrijden, waarbij zij overlegt en nauw contact onderhoudt met de Weco, en 
het verzorgen van activiteiten waarbij niet wordt gegolfd maar die bedoeld zijn om de onderlinge band 
tussen de leden te verstevigen. Deze commissie is, samen met de baaneigenaar, ook nauw betrokken 
bij de organisatie van de feestdag voor de commissieleden/vrijwilligers. 

 
 
 
Handicap Begeleidings Commissie (Hcp54/BCie) 
 

Deze commissie (voorzitter Will van de Moosdijk) neemt leden en vrije golfers theorie-examens af 
voor het GVB. De commissieleden hebben daartoe cursus(sen) gevolgd bij de NGF en zijn voorheen 
als GVB-examinator gecertificeerd. Sinds 2012 is het behalen van het GVB niet meer afhankelijk van 
een examen bij een GVB-examinator. Nu loopt men een qualifying card, waarbij tenminste 18 of 36 
stablefordpunten moeten worden behaald, uitgaande van handicap 54 over respectievelijk 9 of 18 
holes. Hierbij is een marker aanwezig die beschikt over een GVB met tenminste handicap 54. De 
commissie houdt zich nu bezig met theorie-examens en baanlessen op een van de banen. Intern 

heeft de commissie contact met de Hareco over regelgeving, met de Golfopleiding over de kandidaten voor het GVB-
examen en met de PR-commissie over geslaagden voor het examen; extern onderhouden zij contact met de NGF over 
de regelgeving.  
 
 
Handicap- en regelcommissie (Hareco) 

 
De Hareco (voorzitter Harry Peeters) brengt zoveel als mogelijk de regelkennis onder de aandacht bij 
de leden. Voor een goed verloop van golfwedstrijden, maar ook tijdens een vriendschappelijk rondje 
golf, is een goede kennis van de regels van het spel noodzakelijk. Zij dienen als vraagbaak bij ondui-
delijkheden van de regels. De leden van deze commissie volgen hiertoe intern en extern cursussen. 
Tevens verzorgt de Hareco de handicapregistratie van de leden en van de bij de club aangesloten vrije 
golfers en publiceert deze op de website. Ook ziet deze commissie toe op de qualifying condities van 
de baan. Zij hebben intensief contact met de Baancommissaris. 

 
 
Handicartcommissie (HC-cie) 

 
Deze commissie (voorzitter Jan van Grotel) stelt mindervalide golfers / golfers met een bewegingsbe-
perking, in staat het golfspel te blijven beoefenen. Door het aanvragen van een gebruikerskaart van de 
Stichting Handicart kunnen bezitters van deze kaart, zowel op de eigen club als op de andere banen in 
Nederland, tegen een geringe vergoeding gebruik maken van een handicart. Deze kaart kan uitsluitend 
aangevraagd worden via de Handicartcommissie.  
Verder is de commissie actief met het werven van donateurs voor de Stichting Handicart en organiseert 
zij jaarlijks, in overleg met de Weco en de baaneigenaar, een zogenaamde “Handicartwedstrijd”.  
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Introductiecommissie 
 
Deze commissie (voorzitter Harry Welten) heeft tot taak nieuwe leden wegwijs te maken in de organi-
satie van de golfvereniging. Nieuwe leden worden uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst in 
het clubhuis. Ook de eerste ontvangst van nieuwe leden in het clubhuis is van wezenlijk belang; men 
moet zich welkom voelen. Onder wegwijs maken wordt ook verstaan het begeleiden van (nieuwe) 
leden op de 9 en 18-holes baan wanneer zij die voor de eerste keer gaan spelen. De Introductiecom-
missie onderhoudt nauw contact met de ledenadministratie, de Golfopleiding en de GVB-commissie.  
 
 

Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie (voorzitter Stijn Willekens) wil jeugdleden stimuleren om samen met plezier de 
golfsport te beoefenen, om zich te bekwamen in de sport en actief deel te nemen aan het verenigingsle-
ven. Zij begeleidt de jeugd bij het behalen van het GVB en organiseert sociale - en wedstrijdactiviteiten 
voor de jeugd. Het geheel van de activiteiten is gericht op het golfspel met de nadruk op spelplezier, 
maar waar ook het presteren een belangrijke rol speelt. Er wordt een duidelijke scheiding aangehouden 
tussen het lesgeven aan de jeugd en activiteiten van de jeugdcommissie. Voor begeleiding van jeugd 
i.c.m. lesgeven hebben we drie jeugdcoaches: Thom Lier, Luca van de Coevering en Raymond Koster.  

Deze commissie onderhoudt intern nauwe contacten met de Golfopleiding en extern met de NGF. 
 
 
Ladies Day commissie (subcie Weco) 

 
Deze commissie onder leiding van Lenny Hoeks behartigt zaken betreffende het damesgolf met als 
doel het bevorderen van de onderlinge band en het spelpeil. Ook de gezelligheid heeft een duidelijk 
accent. Deze commissie is een subcommissie van de Weco en organiseert en regelt zelf de wedstrij-
den voor de damesleden op de donderdagochtend. 
Aan deze wedstrijden mogen damesleden uit alle categorieën deelnemen vanaf de leeftijd van 21 jaar. 
De commissie onderhoudt bij qualifying wedstrijden nauwe contacten met de Hareco.  

 
 
Lief en leed commissie (LL-cie) 

 
De commissie (voorzitter Riet van Grotel) besteedt namens de vereniging aandacht aan leden in 
vreugdevolle en verdrietige omstandigheden. Bij een bloeiend verenigingsleven zijn de onderlinge 
contacten veelal nauw en erg vriendschappelijk. Men kent elkaars maatschappelijke status en door het 
samen lopen van 9 of 18 holes en door gesprekken in het clubhuis houdt men elkaar op de hoogte van 
ieders wel en wee. De betrokkenheid van de leden is van groot belang voor de vereniging en dit dient 
dan ook gekoesterd te worden. Een lid dat door bepaalde omstandigheden, veelal met een medische 

oorzaak, het contact met de vereniging moet missen, mag dit contact niet verliezen en moet het gevoel houden een 
gewaardeerd lid van de vereniging te zijn en te blijven. 
 
Marshallcommissie (Marshallcie) 

 
Marshalls (voorzitter Marinus Joosten) zijn in de eerste plaats 'gastvrouw' respectievelijk 'gastheer' van 
de baan. Bezoekers en spelers hebben dankzij de marshalls een plezierige golfdag, waarbij uiteraard 
de (inter)nationale en lokale regels van het golfspel in acht worden genomen.  
Marshalls houden toezicht op de naleving van de golf- en etiquetteregels op het gehele complex en op 
de doorstroming in de baan. Zij controleren de speelgerechtigheid en adviseren leden en bezoekers. 
Bij het constateren van overtredingen spreken zij de betreffende persoon daarop aan en melden dit bij 
de caddiemaster. Alle marshalls zijn in bezit van een certificaat “Reanimatie en AED”.  

 
 
PR & Redactiecommissie (PR-cie) 

 
Deze commissie (voorzitter Pierre van Lier) houdt zich bezig met de interne en externe communicatie 
voor en vanuit de vereniging en de golfbaan. Zij beheert de websites en verzorgt de digitale nieuws-
brief. Extern onderhouden zij contacten met diverse media voor het uitdragen van de golfsport in zijn 
algemeenheid en die van de vereniging en onze golfbanen in het bijzonder. Het is de bedoeling om de 
informatievoorziening zoveel mogelijk digitaal, dus via de website en ook via e-mail te laten verlopen. 
Een belangrijk onderdeel hiervan is het E-Golf4U programma dat door onze vereniging wordt gebruikt. 
Deze combinatie biedt niet alleen de mogelijkheid om thuis van achter uw eigen computer inzage te 

verkrijgen in de activiteiten van de vereniging maar ook het inschrijven voor wedstrijden en het inzien van deelnemers-
lijsten en startlijsten zijn dan enkele van de vele mogelijkheden die worden geboden. Daarnaast kunnen resultaten en 
actualiteiten worden geraadpleegd en bestaat de mogelijkheid om foto’s te bekijken. 
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Technische commissie (TC) 

 
Deze commissie (voorzitter Jan Karel Jobse) draagt zorg voor teams die aan de competitie meedoen. 
Zij coördineren de lessen en selecteren de teamleden. Ze houden nauw contact met de team captains 
en zorgen voor de informatie-uitwisseling met de NGF en de deelnemende verenigingen. Zij regelen 
mede de starttijden en de baanreservering. Verder onderhouden zij contacten met de Baancommissie 
en met de Hareco over regelgeving en optreden van referees. Ook dragen zij zorg voor het lunchaan-
bod van bezoekende teams in overleg met het restaurant. Zij bewaken verder de kosten en uitgaven 
van de verschillende prestatieve teams. Ook regelt deze commissie de deelname aan de NoBra-
competitie, maar deze activiteit staat los van de vereniging.  

 
 
Wedstrijdcommissie (Weco)  
 

Deze commissie (voorzitter Frans Renette) draagt zorg voor het organiseren en leiden van wedstrij-
den voor onze leden. De wedstrijden zijn zowel qualifying (prestatief) als non qualifying (voornamelijk 
recreatief). De commissie streeft naar een zo goed mogelijke mix van prestatiebevordering en ont-
spanning en draagt zodoende bij aan het ontwikkelen van een bloeiend verenigingsleven. Er wordt 
gestreefd naar een zo groot mogelijke deelname door de leden.  
De commissie helpt ook andere commissies bij het organiseren van wedstrijden. Bovendien kan de 
Weco worden verzocht een “derden”- wedstrijd te begeleiden wanneer de baaneigenaar hiervoor zijn 
baan ter beschikking heeft gesteld. De commissie onderhoudt nauw contact met de Hareco en Evco.  

 
 
WEDSTRIJDEN EN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN. 

Aan alle wedstrijden waarvoor inschrijfgeld verschuldigd is zijn prijzen verbonden. De wedstrijd-
leiding zal de prijsuitreiking zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste flight laten plaats-
vinden. Een dankwoord van de eerste prijswinnaar wordt dan, zeker bij grotere wedstrijden, zeer 
op prijs gesteld. 
Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest, ongeacht de reden, het recht 
op een prijs. De prijs wordt dan aan de volgende speler op de ranglijst uitgereikt. In de golfsport 
is het gebruikelijk dat de deelnemers aan wedstrijden aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. Dat 
getuigt om te beginnen van respect voor de winnaar van de wedstrijd maar ook van waardering 
voor het werk van de wedstrijdcommissie en vooral voor de greenkeepers die er steeds voor 
zorgen dat de banen in topconditie zijn voor de spelers.  
De clubkampioen bij de dames en heren ontvangt een wisseltrofee. De winnaar van de “Woold Masters” ontvangt een 
beeldje wat een afgeleide is van het grote kunstwerk dat in het clubhuis staat. Dit beeldje is eveneens een wisseltro-
fee en wordt eigendom wanneer het in drie opeenvolgende jaren door dezelfde persoon wordt gewonnen of wanneer 
een persoon het voor de vijfde keer als clubkampioen in zijn bezit krijgt.  
Vorenstaande geldt ook voor jeugdspelers. 
 
 
HOLE-IN-ONE 
Na het slaan van een hole-in-one kunt u, als u dat wilt, een rondje aanbieden aan alle aanwezigen in het clubhuis; dit is 
echter geen verplichting. Als de hole-in-one wordt geslagen door een lid van onze vereniging, in een door de wedstrijd-
commissie georganiseerde wedstrijd, wanneer de baan qualifying is, zal uw naam worden geplaatst op een plaquette 
bij de betreffende hole. De prestatie moet blijken uit de volledig ingevulde en ondertekende scorekaart.  
Let op: bovenstaande regel geldt dus niet voor een hole-in-one op een wintergreen of tijdens winterregels.   
 
 
BESCHIKBAARHEID GOLFBANEN 
Er is een Gebruiksovereenkomst opgesteld waarin onder andere de verdeling van de beschikbaarheid van onze golf-
banen is opgenomen, het zogenaamde Speelrecht. De hoofdpunten luiden als volgt:  
De leden hebben een Speelrecht en een Exclusief Speelrecht. 
Het Speelrecht is 70% van de baancapaciteit, bij maximaal 1000 leden op de 18 holes baan. 
Het Exclusieve Speelrecht is 25% van bovengenoemde 70%; dit is o.a. voor NGF-competitie en overige wedstrijden. 
80% van dit Exclusieve Speelrecht mag vallen in prime time, dus tussen 10.00 – 14.00 uur. 
De goede rekenaar onder ons heeft nu vastgesteld dat de baaneigenaar 30% van de capaciteit kan opeisen. Dit is 
echter anders verwoord, namelijk dat de baaneigenaar de baan per jaar maximaal 24 dagen mag sluiten, anders dan 
door weersomstandigheden, ten behoeve van eigen activiteiten en dan bij voorkeur niet in het weekend. 
Vorenstaande wordt jaarlijks in goed overleg tussen Bestuur en Commissies met de baaneigenaar uitgewerkt en zo-
veel als mogelijk in de Jaarkalender gepubliceerd op de website.  
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GOLFBEGRIPPEN OP EN ROND DE BAAN 
 
Wat is een ‘hole’? 
Allereerst wordt met een hole dat gedeelte van de baan bedoeld, dat van afslagplaats tot en met de green loopt. Daar-
naast is de hole het 'putje' waarin de bal rolt bij de laatste slag. Dat ‘putje’ oftewel de ‘cup’ heeft een diameter van 10,8 
cm en is tenminste 10 cm diep. Het wordt gemarkeerd door een vlaggenstok met vlag. 
 
Wat is de ‘teeing ground’? 
De teeing ground is de afslagplaats die op iedere hole is aangelegd. Hier plaats je de bal (wel of niet opgeteed) voor de 
eerste slag. De bal moet geplaatst zijn tussen de twee tee boxen of tee markers, die voor jou van toepassing zijn. Zie 
hieronder de onderscheidingen voor dames/heren d.m.v. kleuren, die de afslagplaats markeren. 
 
Waarom staan er gekleurde objecten op de afslagplaatsen? 
Dit zijn tee markers en geven aan waar men moet afslaan; ze corresponderen met de gegevens op de scorekaarten. 
 
De kleuren op onze baan zijn: 
Wit = hiervan spelen veelal de heren met single handicap. 
Geel = hiervan speelt meestentijds de gemiddelde herengolfer maar ook dames met lage handicap. 
Blauw = hiervan spelen veelal de dames met een lage handicap en heren met een gemiddelde handicap 
Rood = hiervan spelen veelal de dames maar ook heren/senioren met hoge handicap, alsmede jeugdspelers. 
Oranje = voor beginnende spelers in alle categorieën.  
 
De Europese Golf Associatie (EGA) heeft mede op verzoek van de NGF in het EGA Handicap Systeem 2012-2015 het 
systeem geïntroduceerd dat tees in het vervolg alleen nog aangeduid zullen worden met een kleur, waarvoor in princi-
pe een heren- en damesrating zal worden berekend. De NGF zal deze wijziging in het EGA Handicap Systeem volgen, 
daar deze gericht is op het vergroten van het spelplezier van de spelers. We praten alleen nog over kleuren, ten minste 
rood en geel, en, indien de club dat wenst, in volgorde van oplopende lengte oranje, rood, blauw, geel en wit.  
Alleen de witte tees krijgen een herenrating. Indien mogelijk kunnen ook nog championship tees (zwart) worden aange-
legd. De begrippen front -, standaard - en back tees zijn verdwenen evenals dames - en heren tees.  
 
LET OP: u plaatst de bal die u gaat afslaan tussen de tee markers, op maximaal twee stoklengten daarachter. Dat u 
zelf niet tussen de tee markers staat is onbelangrijk; als de balpositie maar goed is. 
 
Wat is de ‘fairway’? 
Het gedeelte van de baan tussen de afslag en de green dat vrij kort gemaaid is om de bal een goede ligging te bezor-
gen. De fairway loopt van de afslagplaats naar de green, vaak onderbroken door hindernissen. Vanaf de afslag pro-
beer je de bal op de fairway te spelen omdat van daaruit de slag naar de hole het makkelijkst is. 
 
Wat is een ‘divot’? 
Een divot is een plag, die wordt uitgeslagen bij een slag. Deze plag dient te allen tijde direct te worden teruggelegd en 
goed aangedrukt voor het  behoud van de baan en dus voor het golfspel! Ook op de teeing-ground. 
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Wat is de ‘rough’ en de ‘semi rough’? 
De rough omvat alle natuurlijke terreinen op een golfbaan. Alleen de afslagplaatsen, fairways, hindernissen, bunkers 
en greens vallen hier niet onder. 
 
Verder is er vaak een semi rough en dat is gras dat wel gemaaid is maar langer is dan het gras op de fairway. Mocht 
de bal in de rough of semi rough verdwijnen, neem dan een goed herkenningspunt in gedachten  (boompje, paaltje of 
struik daarbij in de buurt) want voordat je het weet, zoek je langer dan je wilt. 
Overigens, je mag niet langer dan 5 minuten zoeken, maar zelfs dát wil je niet… Kijk even of je door moet laten voordat 
je gaat zoeken! En houd de achteropkomende partij voortdurend in de gaten. 
 
Wat is de ‘apron’, ook wel ‘fringe’ of  ‘fore green’ genoemd? 
Dit is het gedeelte direct rond de green dat korter gemaaid is dan de fairway maar net iets langer dan de green. Je kunt 
de keuze maken om vanaf hier de bal te chippen of te putten. 
 
Wat is de ‘green’? 
De greens zijn de meest kwetsbare delen van de baan en daar moeten we met z’n allen zeer zuinig op zijn. In de green 
ligt de hole/cup waarin je de bal moet putten. De bal moet over een zo glad mogelijke green kunnen rollen; iedere 
oneffenheid beïnvloedt het spel ten zeerste. Een extra puttslag veroorzaakt door een oneffenheid is triest! Hoe vaker je 
speelt, hoe meer je jezelf dat realiseert. 
 
Wat is een ‘Par-3, Par-4, Par-5’? 
De par geeft aan in hoeveel slagen een geoefend speler vanaf de afslagplaats de hole kan bereiken. Een Par-3 wil 
zeggen dat de betere speler de green in één slag kan 'halen' en daarna nog 2 putts mag doen om uit te holen. Bij een 
Par-4 kan de betere speler de green in 2 slagen bereiken en bij een Par-5 in 3 slagen. Ook nu weer de mogelijkheid 
om met 2 puttslagen uit te holen. Wanneer de speler zijn greens haalt in het aantal slagen zoals hiervoor is uitgelegd 
dan speelt hij zijn Greens In Regulation (GIR). We noemen hem dan ook een “Scratch speler” met handicap 0 (nul).  
 
De afstanden voor de verschillende pars voor zowel dames als heren zijn variabel en afhankelijk van de moeilijkheids-
graad op de betreffende hole. Dit wordt mede bepaald door de keuring die de NGF uitvoert. In ieder geval zijn de gren-
zen voor de Par van een hole in meters EGA Handicap Systeem NGF editie 2012 - 2015: 
 
 Par  Dames  Heren 
   3  - 200  - 235 
   4              185 – 385           220 – 450 
   5  350 - +  415 - + 
 
De Par van een hole wordt voor heren gedefinieerd voor de lengte van de gele tees, voor de dames van de rode tees. 
Deze Par blijft gehandhaafd, ook al zou lengteverandering door een andere kleur tee de Par volgens de tabel doen 
veranderen.  
Voorbeeld: een Par-5 hole van 460 m voor heren geel en 400 m voor dames rood blijft een Par-5 voor heren rood.  
 
 
Wat betekenen de verschillende kleuren op de paaltjes op de baan? 
 
RONDE palen op onze baan met de volgende kleuren betekenen en markeren: 
GEEL  waterhindernis (ook wel “frontale” waterhindernis genoemd) 
ROOD  laterale waterhindernis  
BLAUW  GUR oftewel Ground Under Repair = Grond In Bewerking.  
WIT Out of Bounds oftewel Buiten de Baan. Deze “Out of Bounds”-paaltjes staan niet IN de baan en ho-

ren er dus ook niet bij. Ze vallen dan ook niet onder de definitie Losse of Vaste Obstakels. 
 
Wanneer ronde palen zijn voorzien van een GROENE KOP dan geeft dit een biotoop aan, een zogenaamd GKM 
oftewel GEBIED KWETSBAAR MILIEU. Het is absoluut verboden een biotoop te betreden. Dus ook niet om uw 
eigen of een ander balletje te gaan zoeken…  
 
VIERKANTE palen op onze baan, aan de zijkant van de fairways, met de ringen betekenen: 
3 WITTE ringen afstand tot midden green is 200 meter  
2 GELE ringen afstand tot midden green is 150 meter  
1 BLAUWE ring afstand tot midden green is 100 meter  
Ter hoogte van deze palen ligt in het midden van de fairway een ronde deksel/tegel in dezelfde kleur als de ringen. 
Op 50 meter voor het midden van de green ligt een RODE deksel/tegel in het midden van de fairway. Er staat geen 
vierkante paal met rode ring(en) om deze afstand aan te geven. 
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ONZE MARSHALLS. 
Zij zijn onze ogen en oren op de baan en zullen onze leden en gastspelers te allen tijde bijstaan. Hieronder staat een 
verkort “Marshall document” opgenomen. Hierin staan de werkwijze en de taken omschreven.  
 
 
Algemeen 
1. Marshalls zijn op de eerste plaats gastvrouw en gastheer en geen ‘politieagenten’ op de baan. 
2. Ze begroeten spelers, staan ze met raad en daad bij en kunnen ook corrigerend optreden. 
3. Een marshall gaat zo min mogelijk een discussie aan met spelers en vermijdt conflictsituaties. 
4. Discussies en overige onaangename ervaringen kunnen worden gemeld bij de caddiemaster. 
5. De caddiemasters zijn Eline van der Linden, Nick Goedhart en Fréderique Manders; zij zullen nagenoeg dagelijks 
aanwezig zijn in het clubhuis en behandelen de ervaringen van de marshall(s). 
6. De voorzitter van de marshalls kan met enige regelmaat korte bijeenkomsten houden  om ervaringen uit te wisselen. 
7. Marshalls zijn opgeleid om met een AED te werken. 
8. De marshalldiensten zijn:  ’s Zomers aanwezig van 10.00 – 17.00 uur 

’s Winters aanwezig van 10.00 – 14.00 uur 
 

Diensten van de marshalls 
Alle dagen van het jaar zijn de marshalls aanwezig met uitzondering: 
a. Als de baan gesloten is door weersomstandigheden. 
b. Als de baan niet gesloten is, maar door weersomstandigheden geen spelers aanwezig zijn. B.v. bij extreem heet 
weer. 
In voorkomende gevallen overlegt de marshall met de caddiemaster over zijn/haar aanwezigheid. 
c. Als de baan geblokt is voor wedstrijden waarbij “anderen” als marshall optreden. 
d. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 
 
Algemeen: 
a. Het marshallrooster laat toe dat onderling gewisseld wordt, maar dit moet altijd gemeld worden bij de voorzitter van 
de commissie en bij de caddiemaster. 
b. Het is mogelijk om in bepaalde (nood)gevallen terug te vallen op de reserve marshalls – zie lijst. 
 
Taken en rollen van de marshall 
1. Adviseren van bezoekers en leden van golfbaan Het Woold. 
2. Er op toezien dat spelers zoveel mogelijk de golf- en etiquetteregels naleven. 
3. Proberen om de doorstroom op de baan te bevorderen. 
4. In de gaten houden dat spelers de juiste route volgen. 
5. Er op toezien dat spelers, plaggen terugleggen, pitch marks repareren, bunkers     
  harken en harken op de juiste plaats terugleggen. (bunkers laag in laag uit) 
6. Proberen te zorgen dat spelers grond in bewerking (GUR) ontzien. 
7. Er op toezien dat spelers uit de kwetsbare gebieden blijven. Gebieden met een groene kop 
8. Er op toezien dat spelers met een buggy de juiste route volgen. 
9. Er op toezien dat spelers geen peuken weggooien. Roken op de bosbanen is verboden.  
10. Roken door marshalls is niet toegestaan in de buurt van golfers. Mocht je toch willen roken, doe het  
dan op plaatsen waar je niet gezien kunt worden. 
11. Koffie geschonken door de marshalls is een middel. 
 
Marshallcommissie - Bestuur Golfvereniging het Woold 
Bijgewerkt Januari 2018 

 
Enkele begrippen:  
 
Wat is de ‘pitchfork’ en een ‘pitch mark’? 
Een pitchfork is een soort vorkje dat ontwikkeld is om pitch marks te herstellen. Pitch marks zijn 'deukjes' op de green 
die veroorzaakt zijn doordat de bal hoog is aangespeeld. Deze dienen direct hersteld te worden. Een synoniem voor 
pitch mark is ball mark. Zorg dat je altijd een pitchfork binnen handbereik hebt. 
 
Hoe herstel je een ‘pitch mark’? 
Je steekt de pitchfork rondom de pitch mark schuin in de grond en wel zo, dat de tandjes ónder de pitch mark komen. 
Nu duw je het bovenste gedeelte van de pitchfork naar het midden van de pitch mark. Deze handeling doe je rondom 
totdat alle grond weer 'op z'n plaats' terug is. Dus niet de grond / het gras gaan optillen met de pitchfork!!  
Dan met de putter de plek weer vlak maken door deze aan te drukken. 
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Wat is een ‘provisionele bal’? 
Een provisionele bal is een bal die je slaat nadat je al een bal geslagen hebt, als je denkt dat de eerst geslagen bal 
onvindbaar is of Out of Bounds ligt. Bij twijfel ALTIJD een provisionele bal spelen anders moet je terug naar de plaats 
waar je het laatst hebt geslagen. De provisionele bal wordt pas ‘de bal in het spel’ als je de eigenlijke (eerste) bal niet 
hebt gevonden of als deze inderdaad Out of Bounds ligt. Je moet, voordat je een provisionele bal slaat dit ALTIJD 
melden want anders is het direct 'de bal in spel'. En dat wil zeggen dat je één strafslag incasseert en de andere (vori-
ge) bal niet meer mag spelen. Wanneer je denkt dat ook je provisionele bal onvindbaar is of Out of Bounds ligt mag je 
een tweede provisionele bal slaan. 
 
N.B. Een provisionele bal mag je nooit spelen wanneer je denkt dat de bal in een waterhindernis is verdwenen; dan 
pas je de regels voor ‘waterhindernis’ toe. 
 
Wat betekent ‘doorlaten’ en wanneer doe je dat? 
Als je langzamer speelt dan de voorgaande partij en meer dan een halve hole verliest, of als je bijvoorbeeld de bal wilt 
gaan zoeken, omdat je deze niet direct ziet liggen, dan zwaai je de achteropkomende partij door. Je zorgt daarbij wel 
dat de buggy of trolley opzij staat en volgt de ballen van die partij, voordat je bijvoorbeeld zelf de 5 minuten ingaat om 
te zoeken. De achteropkomende partij staat dus altijd startklaar om te slaan, moet dus meteen kunnen reageren. 
 
Wat is 'Punt P' ofwel het ‘Nearest point of relief’? 
Heel belangrijk is het bepalen van Punt P! Dit heb je nodig als de bal bijvoorbeeld in ‘tijdelijk water’ ligt of bij een ‘vast 
obstakel’. Je bepaalt nu het punt waar je geen hinder meer hebt van dit water, obstakel e.d. (dus bij het innemen van 
de stand en bij de swing) en dropt de bal binnen één stoklengte van dit Punt P niet dichterbij de hole, zonder straf. 
 
Wat is ‘tijdelijk water’? 
Tijdelijk water is water dat veroorzaakt is door bijvoorbeeld regenval of sproei-installaties. Bij discussie of je wel/niet 
mag droppen bewijs je het door in het drassig gebied te gaan staan. Als nu water omhoog komt, heb je recht om te 
droppen zónder straf. Wel even kenbaar maken aan je marker dat je wilt droppen. 
 
Wat is ‘GUR’? 
GUR is de afkorting van Ground Under Repair oftewel Grond In Bewerking, (meestal) voorzien van blauwe paaltjes. 
Als de bal in GUR terecht is gekomen, dan mag zonder straf de bal gedropt worden. Je bepaalt het “punt P” en dropt 
de bal binnen één stoklengte van dit punt. Dit kan op de fairway van een andere hole zijn! Goed opletten dus!! 
 
Wat zijn ‘losse of vaste obstakels’? 
Losse obstakels mogen even verwijderd worden als het obstakel in de weg ligt bij de stand innemen of bij de slag. En 
dan gaat het om de juiste richting naar de hole, m.a.w. je kunt natuurlijk altijd een andere richting uit slaan, maar we 
gaan uit van de juiste richting naar de hole! 
 
Losse obstakels kunnen zijn: harken in de bunker, next tee - bordjes, paaltjes (blauw, geel, rood, NOOIT wit!) etc. 
N.B. Als paaltjes er niet uitgehaald mogen worden is dit aangegeven als Local Rule. 
Vaste obstakels kunnen zijn: sproeikoppen, gele en rode paaltjes (indien dit is aangeduid als vast obstakel), palen bij 
nieuwe boompjes, hole - aanduidingen, banken etc. 
 
Bij losse of vaste obstakels mag de situatie altijd verbeterd worden zónder straf: 

- Bij losse obstakels haal je het obstakel even weg en plaatst het natuurlijk ook weer terug,  
- Bij vaste obstakels bepaal je het Punt P niet dichter naar de hole en drop de bal binnen één stoklengte. 

 
Wat is een ‘flight’? 
Een flight bestaat uit een aantal spelers die tegelijkertijd starten op dezelfde hole. Een flight bestaat uit een twee-, een 
drie- of een vierbal. Een enkele spelvorm brengt zelfs nog meer spelers in een flight. 
 
Wat is een ‘marker’? 
Een marker is een golfer/medespeler met:  
een EGA Handicap  of  een NGF Handicap  of  een Club Handicap  of  een Handicap van een door de NGF erkende 
zusterfederatie  of  iemand die het Regelexamen met succes heeft afgelegd  en  die jouw score bijhoudt en dit noteert 
op JOUW scorekaart. Je wisselt dus voordat je start de scorekaarten uit (in een driebal of vierbal kloksgewijs).  
 
Een marker is ook een klein plat voorwerp (muntje o.i.d.) dat op de green de plaats markeert van de bal die opgepakt 
wordt. Deze marker plaats je zorgvuldig achter (bijna altijd) de bal (vanuit de hole gezien) waarna je de bal oppakt. Je 
hoeft op de green nooit te melden dat je de bal oppakt want daar mag het altijd als je de bal maar merkt. Je kunt een 
bal ook marken door de marker opzij van de bal te leggen, in bepaalde omstandigheden.  
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Mag je advies geven of vragen tijdens een ronde? 
Je mag geen advies geven of vragen, wat techniek betreft en welke club je gebruikt bij de slag. Wél mag je uitleg ge-
ven over de hole, zoals meedelen van een “dogleg naar rechts”, een hindernis, inschatting van een afstand e.d. De 
opmerking na een gedane slag “Ik had toch een ijzer 7 moeten nemen…” is ook advies geven als een andere speler 
nog een soortgelijke slag moet maken. Als je als laatste hebt geslagen is deze opmerking niet meer ‘strafbaar’. 
 
Welke flight / hole heeft voorrang? 
De hogere hole heeft ALTIJD voorrang. Stel, je slaat de bal vanaf de afslag van hole 3 op de fairway van 4. Daar speelt 
ook een flight. Jij behoort nu te wachten totdat deze spelers geslagen hebben en er geen last meer van hebben als je 
die kant op loopt, want: de hogere hole heeft altijd voorrang. 
 
Wat betekent het als er wordt geroepen: ‘FORE’? 
Als er 'Fore' wordt geroepen, duik je meteen in elkaar en houd je de handen en armen over je hoofd. Kijk níet eerst of 
het wel voor jouw flight bedoeld is want dan kan het te laat zijn! 
Zelf roep je natuurlijk zo hard mogelijk 'Fore' als je een bal van jezelf of een van je medespelers richting andere spelers 
ziet gaan. Wacht niet eerst af of het 'wel nodig is'. Dan is het te laat!  

Hoe komt men aan de term ‘FORE’? 

In vroeger tijden werden golfballen gemaakt van onder andere leer gevuld met veren (zie verderop in dit vademecum 
bij “Geschiedenis van de Golfbal”). Deze exemplaren waren voor die tijd erg duur en dus werd er iemand vooruit ge-
stuurd om te kijken waar de bal landde. Dit was de zogenaamde “fore caddie”. Wanneer die fore caddie uit zicht was, 
bijvoorbeeld achter een heuvel, dan werd er direct na de afslag “fore” geroepen om hem te waarschuwen voor de bal 
die in aantocht was. 
 
Wat is een ‘scratch speler’?  
Een speler met handicap nul (0). Iemand die “van scratch” speelt heeft een handicap van nul. Hij of zij moet een par 72 
baan dus in 72 slagen (kunnen) lopen. Professionals spelen 'open' tegen elkaar, zonder handicap verrekening. 
 
Wat is een ‘bogey speler’? 
Een speler tot en met handicap 18; een speler dus waarvan men verwacht dat hij voor elke hole gemiddeld een slag 
meer nodig heeft, dus een ‘bogey’ maakt (zie hieronder). Op een 18 holes par 72 baan gaat men ervan uit dat deze 
speler gemiddeld 90 slagen nodig heeft. 
 
‘Abnormal Ground Conditions’: 
Nederlands: abnormale terreinomstandigheden. Elk tijdelijk water, elk stuk grond in bewerking of gat, hoop of spoor op 
de baan gemaakt door een gravend dier, reptiel of een vogel. Men mag daar droppen zonder strafslag. Bepaal hier 
weer het Punt P. 

Een ‘birdie’: 
Het spelen van een hole in één slag minder dan de par van de hole.  

Een ‘eagle’: 
Het spelen van een hole in twee slagen minder dan de par van de hole. Op een par 3 ook een hole-in-one. 
 
Een ‘albatross’: 
Het spelen van een hole in drie slagen minder dan de par van de hole. In Amerika noemt men dat een “double eagle”. 
Een Albatross op een par 4 is ook een hole-in-one.  

Een ‘bogey’: 
Het spelen van een hole in een slag meer dan de par van de hole. Twee slagen meer heet dan Double Bogey, drie 
slagen meer Triple Bogey, etc. (vier slagen meer: “slecht”, 5 slagen meer: “nog slechter”…!!!) 
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DE GESCHIEDENIS VAN DE GOLFBAL 

De doorsnee golfspeler gebruikt per jaar gemiddeld 100 golfballen. Dat zijn zo’n vijf (5) ballen per wedstrijd. Met alleen 
al vijf miljoen golfers in Europa gebruiken we dus ieder jaar een massa golfballen. Maar wat weten we nu eigenlijk van 
de golfbal, zijn historie, zijn samenstelling? De golfbal zoals wij die vandaag kennen heeft een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt, beginnende bij de houten bal tot de bal van kunststof. Deze veranderingen in materialen hadden natuur-
lijk een grote invloed op de gedragingen van de golfbal tijdens het spel. 
Tussen 1400 en 1960 kunnen we vier belangrijke periodes onderscheiden in de soorten van golfballen. 
 
1.  De houten golfbal (circa 1400) 
De houten golfbal werd waarschijnlijk gebruikt vanaf het jaar 1400 tot in de 17e eeuw. De houten golfballen werden 
waarschijnlijk gemaakt van bepaalde soorten hardhout zoals beuk of de wortel van een buxusboom. 

  
2.  De met veren gevulde leren golfbal (circa 1600) 
Het eerste begin van de gevulde leren golfbal ligt ergens tussen het jaar 1400 en 1600. De eerste gevulde bal was 
gemaakt van een leren omhulsel van ongeveer 4 centimeter doorsnee, gevuld met haren of wolvlokken. Het gebruik 
van haren of wol heeft niet lang geduurd aangezien de vulling zijn veerkracht snel verloor. Het gebruik van veren als 
vulling gaf een duurzamere bal als resultaat. 
 

 
De met veren gevulde leren golfballen werden gemaakt van drie stukken leer van circa 1,5 mm dikte, meestal huiden 
van stieren of paarden. Deze drie stukken werden aan elkaar genaaid waarbij een klein gat opengelaten werd. Via dit 
gat werd het leren omhulsel binnenstebuiten gekeerd om de naden te verbergen. Het leren omhulsel werd daarna zeer 
vast opgevuld met natte veren en daarna dichtgenaaid. Wanneer het leer na verloop van tijd begint te drogen zal het 
krimpen en zich nog vaster rond de veren vormen. De veren zetten zich bij het drogen juist uit. Zo ontstond een harde, 
veerkrachtige golfbal, zeker in vergelijking met de houten golfballen die daarvóór gebruikt werden. 
Het was van belang de bal goed te raken, aangezien de bal snel beschadigde. Er konden maximaal twee wedstrijden 
mee gespeeld worden, omdat hij dan óf kapot was geslagen óf dermate uit vorm geslagen dat er niet meer mee te 
spelen was. Doordat er weinig leren golfballen gemaakt werden en ze niet lang meegingen, waren ze erg kostbaar. 
Golfsport werd dan ook enkel beoefend door de rijkere klasse. 
  
3.  De golfbal van gom (1860-1910) 
Vanaf 1848 tot ver in de 20ste eeuw werden de golfballen gemaakt van een natuurlijk rubberachtig materiaal, dat ver-
kregen werd van het gedroogd sap van de Sapodillabomen in Maleisië, genaamd ‘gutta percha’. Kort daarna werden al 
metalen mallen gebruikt voor het maken van de golfballen en een ervaren golfbalmaker kon nu al meer dan zeventig, 
perfect ronde ballen per dag maken. Hierdoor zakte de prijs van de golfbal, waardoor de golfsport voor meer mensen 
bereikbaar werd. 
In het begin was het oppervlak van de golfbal helemaal glad. Tijdens het golfspel werd de golfbal ruwer door de impact 
van de golfclub. Door het verruwde oppervlak van de bal kon er veel preciezer gespeeld worden. Spelers begonnen 
hun nieuwe golfballen direct te ‘beschadigen’ met bijvoorbeeld een hamer om hetzelfde resultaat te bereiken. Robert 
Forgan van de St. Andrews golfclub was de eerste ballenmaker die nieuwe golfballen verkocht met een patroon op het 
oppervlak. Hier werd de basis gelegd voor de aerodynamica van de golfbal. Deze 'hand hammered' golfballen zouden 
twintig jaar lang de standaard in golfballen blijven. 
Vanaf 1880 werd het oppervlaktepatroon direct in de mallen aangebracht en werden de golfballen gevormd met ronde 
patronen vanuit de polen van de golfbal. In de daaropvolgende jaren werden allerlei soorten patronen ontwikkeld van 
putjes in de vorm van cirkels of driehoeken en groeven tot verschillende soorten bultjes. In deze fase was de creativiteit 
van groter belang dan de wetenschappelijke achtergrond van de patronen. Het meest populaire patroon in deze perio-
de bestond uit dicht bij elkaar geplaatste bultjes vergelijkbaar met de huid van een framboos. Dit patroon zou mis-
schien nog altijd bestaan hebben als de Engelse ingenieur William Taylor daar geen verandering in gebracht had. In 
1908 ontving hij het patent op een patroon van “gelijkmatig over het oppervlak van de golfbal verdeelde ronde inkepin-
gen” ook wel dimples genaamd, zoals wij die nu kennen. In tegenstelling tot alle andere patronen b leken de dimples 
zowel aerodynamisch als ook cosmetisch zeer effectief. Rond 1930 werden zo ongeveer alle golfballen die geprodu-
ceerd werden voorzien van deze dimples. 
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4.  De golfbal met rubberen kern (moderne bal) 
Rond 1900 begon de ontwikkeling van de huidige moderne golfbal met een rubberen kern. De eerste massageprodu-
ceerde golfballen met rubberen kern werden uitgevonden en gepatenteerd in 1898 door Coburn Haskell in Cleveland, 
Ohio. In het begin werden deze ballen gemaakt door met de hand een elastische draad zeer strak rond een rubberen 
kern te wikkelen. Deze kern werd daarna bedekt door ‘gutta-percha’ en later door Balata, een natuurlijke rubber, of 
kunstmatige rubbers. In 1900 werd een patent afgegeven aan John Gammeter voor de eerste machine die automatisch 
de elastische draad rond de rubberen kernen kon wikkelen. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om op economisch 
verantwoorde wijze deze golfballen te produceren. 
De nieuwe ballen in combinatie met een bredere keuze aan speciale clubs verbeterde de scores van de spelers, ver-
anderde de spelstrategie alsook het ontwerp van de golfbanen. Door het steeds verder ontwikkelen van het 'dimple-
patroon' vanaf 1907, werd de balcontrole voor de speler steeds beter. [Bron: Marcs golfshop] 
 
 
INSECTEN OP DE GOLFBAAN 
 
Je hebt insecten die steken en insecten die bijten. Stekende insecten, zoals wespen, bijen en hommels, doen dat uit 
zelfverdediging. Ze steken alleen als ze zich bedreigd voelen en spuiten dan ter afweer een beetje gif in de huid. Niet 
de steek, maar het gif zorgt voor een reactie in de vorm van pijn, roodheid, zwelling en jeuk. Wespen veroorzaken de 
meeste steken, met name tussen juli en september, als de natuurlijke voedselbronnen op raken en ze voedsel in de 
buurt van mensen opzoeken.  
De meest voorkomende bijtende insecten zijn muggen, dazen (steekvliegen), vlooien en teken. Zij bijten om bloed op 
te zuigen, als voedsel of om zich voort te planten. Bijtende insecten spuiten een beetje speeksel met histamine in de 
huid van hun slachtoffer. Dat zorgt ervoor dat bloedvaten wijder gaan openstaan. Het lichaam reageert op dezelfde 
manier op een beet als op een steek. Bijtende insecten zijn weliswaar lastig, maar ze veroorzaken (in Nederland) geen 
medische problemen, behalve dan de teek, zie verder. Zodra de vreemde stoffen in de huid zijn opgeruimd, verdwijnen 
de klachten. In de meeste gevallen is dat binnen een week. Overigens kunnen sommige mieren of spinnen ook bijten, 
maar dat komt zelden voor. Als het toch gebeurt, geeft dat over het algemeen milde klachten. In Nederland leven geen 
giftige mieren of spinnen. Tropische insecten zijn er nauwelijks in Nederland; soms neemt iemand van zijn vakantie in 
het buitenland bijvoorbeeld een mug of een spin mee. Maar omdat het hier voor hen te koud is om te overleven, ver-
oorzaken die geen grote problemen.  
 
Wanneer is een beet of steek gevaarlijk. 
Een teek kan de ziekte van Lyme overbrengen, een infectie veroorzaakt door de borreliabacterie. Een steek van een 
wesp, bij of hommel in de mond is gevaarlijk omdat zwelling daar mogelijk de luchtpijp afsluit. Ga daarmee dan ook 
altijd naar een arts. Een insectensteek kan verder een allergische reactie geven.  
Verwijder een angel niet met een pincet, omdat bij het fijnknijpen meer gif kan vrijkomen. Beter is om de angel uit het 
wondje te wrijven of te krabben, bijvoorbeeld met je nagel of een bankpasje. 
 
Wat te doen als je door een teek gebeten bent. 
Geen paniek: in de meeste gevallen is een tekenbeet volkomen onschuldig. Zelfs als je door een besmette teek wordt 
gebeten betekent het nog niet dat je ook Lyme krijgt. De borreliabacterie houdt zich op in de darmen van de teek. Via 
zijn speeksel kan die in een mensenlichaam terechtkomen. Dat duurt echter even. Als je de teek binnen 24 uur verwij-
dert, is die kans slechts 1 of 2 procent. 
Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast met een speciaal tekenpincet of gewoon een puntig pincet. Trek hem er 
voorzichtig, recht naar boven uit. Bewerk de teek vooraf niet met alcohol, nagellak of andere middelen. Van schrik kan 
hij zijn darminhoud ineens in de huid spuiten, waardoor er juist een infectie ontstaat. In de EHBO-koffer van de Mar-
shall buggy zit en aparte tekenpincet. 
 
Wat kun je doen om “niet aantrekkelijk” te zijn voor insecten: 

- Gebruik geen parfums en geparfumeerde cosmetica als je de baan opgaat; 
- Draag goed sluitende kleding;  
- Kleed u met het shirt in de broek of rok; 
- Sla niet naar insecten; ze gaan zich dan verdedigen. 
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Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. 
 
Het calamiteitenplan is opgesteld door de secretaris van de golfvereniging in overleg met het Bestuur van de vereni-
ging en de baaneigenaar Green Valley Resort waaronder het vaste personeelsbestand ressorteert. 
Bij de uitwerking van het plan is overleg gepleegd met de buurtbrigadier van Asten-Heusden en via hem met de geza-
menlijke Meldkamer Politie - Ambulance - Brandweer te Eindhoven. 
Bij dit plan behoren twee plattegronden waarop respectievelijk zijn aangegeven de twee ontmoetingsplaatsen voor de 
hulpdiensten en de landingsplaatsen voor de trauma helikopter. 
De tweede plattegrond vermeldt bovendien de adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, van 
het politiebureau Asten en het algemeen alarmnummer 112. 
Zie voor een gedetailleerde uitwerking van het Calamiteitenplan elders op deze website. 
 
 
Overlijden van een lid van de vereniging. 
- Wanneer GVR/de vereniging een rouwkaart ontvangt wordt een kopie aan de Lief & Leed commissie gestuurd. 

Deze draagt zorg voor een rouwkaart namens GVR/het Woold en de leden. 
- Op de website wordt melding gemaakt van het overlijden van het lid. Kort maar krachtig. 
- Indien mogelijk wordt een koppeling gemaakt naar de rouwkaart (scan) of mensenlinq.nl.  
- De rouwkaart wordt in een display op een passende plaats in het clubhuis gezet.  
- Op de dag van de begrafenis/crematie steken we een kaars aan bij de rouwkaart.  
- Er worden géén vlaggen halfstok gehangen. 
- Na de begrafenis/crematie worden kaart en bericht op de website verwijderd.  
- Alle activiteiten op en rondom de baan gaan gewoon door. 
- Twee weken na het overlijden neemt het managementteam van de golfbaan contact op met de nabestaanden om 

het lidmaatschap af te handelen. 
- Het initiatief voor plaatsing van een bericht ligt bij de nabestaanden. Wie geen kaart stuurt stelt vaak geen prijs op 

extra aandacht en die wens respecteren we. 
 
Overlijden van een commissielid of bestuurslid. 
We volgen dezelfde procedure als bij een regulier lid, met dien verstande dat we op de website een aanvullend artikel 
zetten over het commissielid en diens activiteiten of historie bij de vereniging. Ook sturen we een bloemetje. 
 
Overlijden van een lid of gast op de baan. 
Wanneer iemand overlijdt tijdens het spelen op een van de banen volgen we dezelfde procedure.  Zo’n overlijden gaat 
met nogal wat activiteiten gepaard (ambulances/lijkwagen e.d.). Voorstel is om zodra er een melding binnenkomt beide 
start tees, 1 en 10, te sluiten voor nieuwe starters tot het moment dat de overledene het terrein heeft verlaten.  
Achteropkomende of spelende flights kunnen hun ronde vervolgen. We verwachten dat de meesten van hen bij het 
horen van het nieuws hun ronde uit eigen initiatief zullen afbreken.  
Hierna treedt de reguliere procedure in werking, met dien verstande dat een afvaardiging van de verenging of GVR een 
bezoek brengt aan de uitvaart. 
 
Ziekte van een lid. 
Wanneer bekend wordt dat een van onze leden ernstig ziek is of een ongeval heeft gehad dan zorgt de Lief & Leed 
Commissie voor het versturen van een Beterschapswens naar betrokkene.  
 
 
Tot slot. 
Dit vademecum geeft enige informatie over hoe de zaken binnen onze vereniging zijn geregeld en geeft nog wat extra 
informatie over de golfsport. Er zijn legio documenten waarin veel gedetailleerder wordt ingegaan op regels en regel-
geving. Hieronder volgt een kort overzicht, wat niet pretendeert volledig te zijn: 

- De NGF heeft in vele documenten vastgelegd aan welke eisen een golfvereniging en een golfbaan moeten voldoen;  

- De taken en verplichtingen van de verenigingscommissies zijn hier in detail aangegeven; 

- De NGF volgt hierbij de afspraken die binnen de European Golfers Association (EGA) zijn gemaakt;  

- De NGF geeft als officieel mededelingenblad het “Golfjournaal” uit, welk tijdschrift alle leden van de bij de NGF aan-
gesloten verenigingen ontvangen; 

- De actuele golf- en etiquetteregels vindt u in het boekje Golfregels dat regelmatig wordt aangepast en opnieuw uitge-
geven en dat iedere golfer geacht wordt in zijn golftas te hebben;  

- De regels kunt u ook vinden op de site van de NGF: http://www.ngf.nl. 
 
 
Dit vademecum zal met enige regelmaat worden aangepast of aangevuld – blijf dit lezen en u bent altijd up-to-date.  
 
(Frank Mouwen D…/vademecum.docx) 
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