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ALGEMEEN 

Belangrijke data en gebeurtenissen in 2020.       

 

12-01:  Nieuwjaarsreceptie  

31-01: Regelquizavond georganiseerd door de Hareco 

 

18-02:  Negende Algemene Vergadering  

 

07-03: Vrijwilligerswedstrijd  

 

16-03: Vanaf deze maandag zijn het clubhuis/horeca, de banen, alle oefenfaciliteiten, de golfopleiding en de golf-

shop tot nader order vanwege overheidswege gesloten wegens uitbraak van COVID-19, het Coronavirus, 

dat wereldwijd leidt tot een (intelligente) “lockdown”.   
  

29-04: Gedeeltelijke openstelling van de golfsport voor jeugdigen tot en met 18 jaar. Clubhuis/horeca en golf-

shop dienen nog gesloten te blijven.  

 

11-05: Golfbanen mogen weer open met inachtneming van de RIVM-regels; golfshop ook weer open. 

 

01-06: Horeca geopend met inachtneming van de RIVM-regels. 

 

01-08: Open Sunset toernooi  

 

29-08: Strokeplay kampioenschap "Vier Eijckenbaan"    

  Kampioen dames (blauw):   Els Vestjens - Dings 

  Kampioen dames (rood):   Myriam Vonken -Thijssen 

  Kampioen Heren (wit):    Dane Cvetkovic 

  Kampioen Heren (geel):   Rico van Rijsbergen 

 

29-08: Strokeplay kampioenschap Jeugd "Gezandebaan" 

  Kampioenen meisjes:  1.  Malou Meeuwissen   2. Sophie van Haaren 3. Fienne Lier 

  Kampioenen jongens: 1. Jori van de Wiel           2. Lucas van Haaren    3. Timo Blankwater 

 

06-09: Finale Par-3 Contest: winnaar Raymond Koster 

 

26/27-09:  Finales clubkampioenschappen Matchplay  

  Kampioen dames-blauw:  Marjolein van der Kruis 

  Kampioen dames-rood: Mieke van den Heuvel 

  Kampioen heren-wit: Dane Cvetkovic  

  Kampioen heren-geel: Rico van Rijsbergen  

  

27-09: Afkondiging nieuwe maatregelen i.v.m. Corona – beperkingen groepsgrootte. 

 

04-10:  Woold Masters Vier Eijckenbaan: kampioenen Neli Marquez da Silva en Rinus van Mullekom 

 Woold Masters Gezandebaan:  kampioenen Ans van Eijk en Wiel Boonen  

 

21-10: Sluiting horeca i.v.m. Corona 

 

08-12: Vrijwilligersavond afgelast – is verplaatst naar zaterdag 13-03-2021 tezamen met Vrijwilligerswedstrijd 

10-12: Business Club: aangepast bye-bye-diner met eindejaarwedstrijd over 9 holes Vier Eijckenbaan.   

15-12: Heel Nederland in lockdown, nu ook golfshop gesloten en spelen in flights van twee, maximaal 9 holes. 
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Bestuur.  

 

In het bestuur van Golfvereniging het Woold hebben zitting: 

 

Voorzitter:  drs. H.L.M. (Harry) Span        - aangetreden 17-05-2010 

- herbenoemd in de AV van 27-02-2013  

- herbenoemd in de AV van 08-03-2016 

     - herbenoemd in de AV van 26-02-2019 

 

Secretaris:   F.M.W. (Frank) Mouwen        - aangetreden 17-05-2010 

- herbenoemd in de AV van 27-02-2013 

- herbenoemd in de AV van 08-03-2016 

     - herbenoemd in de AV van 26-02-2019 

 

Vicevoorzitter:  J.C.M. (Jan) Beenker  - benoemd in de AV van 27-02-2013 

- herbenoemd in de AV van 22-02-2017  

     - herbenoemd in de AV van 18-02-2020 

 

Penningmeester:  P.A.H.J. (Piet) Berkvens   - benoemd in de AV van 21-02-2018  

 

Lid:   F.L.G. (Fréderique) Manders - benoemd in de AV van 18-02-2020 

 

 

Het Bestuur vergaderde in totaal veertien (14) keer.  

 

In mei werd overleg gevoerd met Green Valley Resort inzake de coronacrisis/RIVM-maatregelen en vond een aparte 

evaluatievergadering plaats naar aanleiding van het weer open gaan van de golfbanen op 11 mei. 

 

In oktober werd vergaderd met alle commissievoorzitters tezamen en werd ook de Agendacommissie bijeengeroepen. 

 

Voorts werd door twee Bestuursleden een (overigens zeer teleurstellende) zogenaamde ZOOM-vergadering met de 

NGF bijgewoond, zijnde de eerste Algemene Vergadering 2020 van de NGF. Voor de tweede Algemene Vergadering, 

eveneens een ZOOM-vergadering, werd onzerzijds bedankt.  

 

 

Ereleden.  

 

Mevr. G.A. (Truus) Woolderink – Struik   - benoemd tijdens haar afscheid op 04-10-2009 

Dhr. F.J.M. (Frans) van Eijk    - benoemd in de AV van 18-02-2020 

Mevr. A.W. (Ans) van Eijk – van Leuken   - benoemd in de AV van 18-02-2020 

Dhr. A.J.M. (Toine) Manders    - benoemd in de AV van 18-02-2020 

Mevr. J.J.W. (Jacqueline) Manders – Woolderink  - benoemd in de AV van 18-02-2020 

 

 

Lid van Verdienste.  

 

Dhr. J.G.M. (Jan) Derks       - benoemd in de AV van 21-02-2018 
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Commissieleden – vrijwilligers. 

 

Eind 2020 zijn voor onze vereniging 68 vrijwilligers (inclusief Bestuur) werkzaam in veertien (14) commissies, waarvan 

één subcommissie (Ladies Day).   

Nog steeds is de grote kracht van onze vereniging een goed functionerende commissiestructuur. Sinds de oprichting 

van de vereniging (17 mei 2010) is door de verschillende commissies ontzettend veel ervaring opgedaan, wat zich nu 

vertaalt in een welhaast probleemloos functioneren. De vrijwilligers werken onderling uitstekend samen. Er is een 

goede onderlinge communicatie, zowel tussen Bestuur en commissies als tussen commissies onderling.  

 

Ledenbijeenkomst. 

 

In 2020 werd de negende Algemene Vergadering (Jaarvergadering) gehouden op dinsdag 18 februari in het Clubhuis. 

Er waren 71 leden aanwezig die allen de presentielijst hebben getekend. Zeven (7) leden hadden zich afgemeld.  

Tijdens deze bijeenkomst werden de volgende zaken achtereenvolgens behandeld / besproken: 

- Terugblik 2019 en vooruitblik 2020; 

- Notulen Jaarvergadering 2019; 

- Jaarverslag 2019; 

- Financieel verslag 2019 en Begroting 2020; 

- Bevinding jaarstukken door kascommissie; 

- Benoeming leden kascommissie 2020/2021; 

- Bestuursverkiezing; 

- Aandacht voor veranderingen aan de banen; 

- Mutaties commissies in 2019; 

- Het huldigen van de kampioenen NGF-teams met het uitreiken van certificaten; 

- Benoeming Ereleden; 

- Verkiezing “Golfer van het jaar 2019”; 
- Rondvraag. 

Zie voor meer bijzonderheden van deze Algemene Vergadering het Jaarverslag 2019.  

 

 

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 - 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 nu nog deels de registratie van de handicaps verzorgt.  

 

Sinds afgelopen jaar is het ook mogelijk om een digitale NGF-pas te tonen vanaf een smartphone. U kunt hiervoor de 

Golf-app van de NGF downloaden maar ook de golf-app van E-golf4U is hiervoor uitermate geschikt. Tevens kunt u in 

deze apps uw gelopen qualifying-kaarten direct invoeren waarna de handicap onmiddellijk wordt aangepast en digi-

taal zichtbaar wordt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leden een van deze apps gaat gebruiken; daardoor kan er 

een einde komen aan het aanmaken van de fysieke plastic passen. Dit is kostenbesparend en milieuvriendelijk. 

 

Op 31 december 2020 hebben wij 1732 geregistreerde golfers in ons bestand E-golf4U.  
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Golfopleiding. 

 

Golfopleiding het Woold staat onder leiding van Head Pro Rob Mouwen, PGA Holland Golfprofessional-AAA (triple A), 

in 2014 verkozen als Golfcoach van het Jaar. Hij wordt geassisteerd door Nick Goedhart, PGA Holland Golfprofessional-

B en gespecialiseerd in golfers met een fysieke beperking en Stijn Willekens, Golfprofessional-C, verantwoordelijk voor 

de clinics, jeugdgolf en de startende golfers.  

De golfopleiding beschikt over zeer uitgebreide trainingsfaciliteiten waaronder een ultra modern ingerichte Putt Aca-

demy met hightech apparatuur, voorzien van de nieuwste camera’s en software en uiterst geavanceerde 3D lichaams-
meetapparatuur, gekoppeld aan een Trackman.  

Verder zijn aanwezig twee verschillende putting greens, een aparte green voor het chippen en een extra green op gro-

tere afstand voor het pitchen; bovendien is een aparte bunkergreen aangelegd, om bunkerslagen te kunnen trainen.  

Ook beschikt de opleiding over een zogenaamde paragolfer waardoor veel mensen met een fysieke beperking toch 

kunnen gaan golfen. Op de website van de golfopleiding kunt u alle bovenstaande gegevens, voorzien van foto’s en 
diverse instructiefilmpjes, terugvinden (https://robmouwenputtacademy.com/)  

 

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 2020 lessen op het Woold en 

met resultaat. Verder komen veel NGF-teams uit het hele land lessen volgen en is ondertussen ook Joost Luiten weer 

teruggekeerd op het Woold (https://www.joostluiten.com/nl-nl/nieuws/2021/jan/voorbereiding-seizoen-2021)  

 

De talentvolle spelers onder onze Jeugdleden krijgen van de golfopleiding extra aandacht en lessen; zij zijn opgeno-

men in het zogenaamde Jeugdplan. Met deze spelers worden jaarlijks een of twee teams gevormd die meespelen in 

de NGF-jeugdcompetitie. De golfopleiding investeert verder in het begeleiden van en lesgeven aan de eigen NGF-com-

petitieteams. Bovendien worden de spelers van de Rabocompetitie, onderdeel van Business Club van het Woold, be-

geleid met extra lessen. 

 

Reeds in 2019 heeft de golfopleiding een nieuwe app ontwikkeld en in gebruik genomen: ‘’MYGOLFPRO’’. De app is in 

2020 doorontwikkeld en met deze app kunnen de pro’s cursisten vooraf testen laten spelen zodat direct daarna de 
juiste ‘’diagnose’’ gesteld kan worden. Cursisten krijgen vervolgens de leerdoelen in de app mee naar huis, op vi-
deo/foto en middels extra video instructies.  

Tevens werkt de app als digitale agenda, blog en communicatiemiddel tussen de pro en de cursist. Dit is een enorme 

vooruitgang in het snel en effectief begeleiden van cursisten met beginnende leerdoelen maar zeker ook voor de ge-

vorderde golfer. Er wordt al volop gebruik gemaakt van deze app; meer informatie of de app zelf is verkrijgbaar bij de 

golfopleiding. 

 

 

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, alsmede de sfeer en 

gezelligheid in het clubhuis.   

Bovendien beschikt het Woold over een zeer uitgebreide golfshop waarin niet alleen golfequipment, zoals clubs, tas-

sen en trolleys worden aangeboden maar waar leden en gasten ook een uitgebreide keuze hebben in golfkleding en 

schoenen van diverse topmerken.  

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 

2020 weer flink is toegenomen en we landelijk flink in de belangstelling blijven staan.  

 

https://robmouwenputtacademy.com/
https://www.joostluiten.com/nl-nl/nieuws/2021/jan/voorbereiding-seizoen-2021
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Op Leading Courses scoren we steevast hoge cijfers op alle punten waardoor ons gemiddelde nu op een stevige 8,5 

staat na 685 beoordelingen. Daarbovenop werd het Woold in mei 2020 voor de achtste achtereenvolgende keer ver-

kozen tot golfbaan met beste prijs-/kwaliteitverhouding en als meest gastvrije baan van Nederland.  

Het Woold behoort met deze awards tot de top-10  van de beste golfclubs in Nederland. 

 

 

 

Financiën: zie  het financieel verslag van onze penningmeester. 

 

 

Business Club. 

 

In het Bestuur van de Businessclub van het Woold hebben zitting: 

Voorzitter: H.J.G. (Henk) Hoeks, 

Secretaris: D.J.E. (Danique) van den Eijnde, 

Lid:  R.C.L.L. (Roland) Lijten, 

Lid:  J.P.G.M. (Jan) van Eijk, 

Lid:  R. (Rens) van der Schouw. 

 

Op 31 december 2020 zijn er 96 bedrijven aangesloten die samen een breed scala aan branches vertegenwoordigen. 

De Businessclub is een actieve club die eens per maand (iedere tweede donderdag) bij elkaar komt. 

In het afgelopen jaar werden de volgend activiteiten georganiseerd:  

- In januari  en februari hebben de wekelijkse wintersessies van Head Pro Rob Mouwen plaatsgevonden. 

- In januari werd voor de derde keer het Moonlight Golf voor de Businessclub georganiseerd. Het was erg koud, 

maar dit werd natuurlijk gecompenseerd met heerlijke glühwein en gezellige vuurkorven.  

- In februari zijn we op bezoek geweest bij ons BC lid Berkvens Deuren waar we een rondleiding hebben gekregen 

door de fabriek in Someren en naderhand nog in de kantine culinair zijn verwend door team Volentieri. 

- Vanaf maart zou eigenlijk de Rabocompetitie weer van start gaan; dit is een gezellige bijeenkomst voor leden van 

de Businessclub, waar zij kunnen golfen (9 of 18 holes op de "Vier Eijckenbaan"), eten en borrelen en bij toer-

beurt hun bedrijf presenteren. Helaas is door de dan geldende Coronamaatregelen besloten om in de maanden 

maart t/m mei geen Rabocompetitie te organiseren. 

- Op 11 juni was de feestelijke start van de Rabocompetitie. Met een diner in de baan op gepaste afstand van el-

kaar. 

- Op 9 juli was de tweede wedstrijd van het jaar en er werden na afloop hapjes verzorgd met een Marokkaanse 

touche door de echtgenote van BC lid Hugo Greefhorst, Leila Greefhorst. BC lid van de maand was Unidis, Hugo 

Greefhorst werd door Henk Hoeks geïnterviewd tijdens het diner. 

- Op 13 augustus was het een tropische editie van de Rabocompetitie. Gezien de hitte werd er namelijk enkel een 

9 holes wedstrijd georganiseerd. BC lid Carla Verkeste met haar bedrijf 4Scenergy stond ditmaal in de spotlights. 

- Op 10 september zou eigenlijk de Business Challenge plaatsvinden die al was verzet vanaf juni. Helaas kon deze 

niet doorgaan en werd er een reguliere Rabocompetitie georganiseerd. BC lid van de maand was Mobiel Connect 

(Alwin Sahr). 

- Op 8 oktober vond een echte herfsteditie plaats van de Rabocompetitie met veel wind. Gelukkig werden de BC-

leden naderhand getrakteerd op een heerlijk 4-gangen diner. 

- In november en december is er weer begonnen met de wintersessies door Rob Mouwen waarin BC-leden aan 

hun swing en put-skills konden werken. 

- Op 10 december werd er in plaats van een Bye Bye diner een heuse Bye Bye wedstrijd georganiseerd geheel in 

lijn met de Coronaregels. Iedereen startte in flights van vier personen achter elkaar en zij werden onderweg ver-

wend met heerlijke to-go gerechten van Volentieri. 

Al met al hebben we toch nog een mooi businessclub jaar gehad in deze bijzondere tijden en we hopen dat we in 2021 

weer alle activiteiten kunnen organiseren. 
(Verslag: Danique van den Eijnde – secretaris) 



   

                                    

 JAARVERSLAG 2020                                             Gezandebaan  46 A 

                  5725 TN  Asten  

  T. +31(0)493 560462  

 www.golfbaanhetwoold.nl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Telefoon: +31 (0) 643 669 662  -  E-mail: secretaris@golfclubhetwoold.nl 

Ingeschreven KvK Eindhoven nr. 17285661 

7 

 

COMMISSIES EN HUN ACTIVITEITEN 

 

Baan/Natuur/Milieucommissie (voorzitter: Han Wessels). 

 

Het ziet er naar uit dat we moeten wennen aan een jaarlijkse periode van grote droogte. Het is nu al drie jaar op een 

rij dat er gedurende vele weken vrijwel geen regen is gevallen. In deze periodes heeft de grasmat op de baan het 

moeilijk. Door extra water te geven wordt blijvende schade voorkomen, wat een enorme inspanning van de greenkee-

pers vraagt. Het heeft geloond, want onze baan was, zeker in vergelijking met veel andere banen, het gehele jaar 

prima bespeelbaar met fantastische greens. Ook bij langdurige regen, zoals in het laatste deel van het jaar, houdt de 

baan zich goed. 

Dat alles is te danken aan de uitstekende kwaliteit van onze greenkeepers. Een gezonde grasmat is alleen mogelijk 

dankzij het juiste preventieve onderhoud. Er mag niet te weinig worden gesproeid, maar zeker ook niet te veel, er 

moet heel weinig worden bemest, maar wel op het juiste moment. De grasmat moet voortdurend worden bewerkt 

om voldoende lucht bij de wortels te krijgen en er mag geen opeenhoping van organisch materiaal tussen het gras op 

de greens ontstaan. Tijdig moet er een dun laagje zand op de greens en de juiste zuurgraad moet zorgen voor vol-

doende groei en weinig wormen. Dit alles vraagt veel vakmanschap en wij prijzen ons gelukkig dat wij dat via onze 

hoofdgreenkeeper in huis hebben.  

Er is ook dit jaar weer iets veranderd aan de baan. De Gezandebaan is voorzien van nieuwe tees met aansluitend 

nieuwe paden en de rechterzijde van hole-9 is verfraaid. Op de Vier Eijckenbaan zijn er grote wijzigingen aan de paden 

aangebracht; vrijwel alle paden zijn vlak gemaakt en van een nieuwe toplaag voorzien en het padenstelsel is ook uitge-

breid. 

In november is de omgeving van hole-5 ingrijpend gewijzigd. Rondom de green van hole-5 is een geonduleerd heide-

gebied en een poel gemaakt en het oude werkpad naar het Wehrmachthuisje is verschoven van de rand van de fair-

way naar het midden van het nieuwe heidegebied. Daarmee is de bespeelbaarheid van de linkerzijde van de fairway 

van hole-7 verbeterd en is het landschap mooier geworden. De in dit deel van de golfbaan verspreid liggende heide-

heuvels vormen nu met het nieuwe gebied een aaneengesloten heide. Op hole-15 is een vergelijkbare verandering 

doorgevoerd. Daar is door de wijziging van de carry van gras in heideheuvels een aaneengesloten heidegebied ont-

staan.    

Ook dit jaar heeft de baancommissie bij het beheer van de natuurgebieden weer veel hulp gekregen van de “Natuur-
werkgroep IVN Het Woold”. Het is nu tien jaar geleden dat de Vier Eijckenbaan is aangelegd en vanaf die tijd wordt de 
ontwikkeling van de natuur zorgvuldig gevolgd en vastgelegd in een indrukwekkend rapport. Zo krijgen we een nauw-

keurig beeld van de ontwikkeling van de natuur, wat nodig is om de juiste beheermaatregelen te kiezen.  

Dit jaar is een tweede ijsvogelwandje aangelegd, is het aantal vogelkastjes uitgebreid en zijn er veel vleermuiskasten 

geplaatst. Alle kastjes zijn genummerd en hun plaats is met GPS vastgelegd op kaart, waardoor wellicht ook de vogel-

tjes kunnen meedoen met de postcodeloterij. Daarover is meer te lezen in het rapport van de werkgroep dat altijd in 

het clubhuis ter inzage ligt.   

 

De baancommissie kijkt tevreden terug op het jaar 2020 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 2020 uit: 

Bart Nelissen   Voorzitter 

Ria Dijkers   Penningmeester 

Jan Kloosterboer   Secretaris 

Annemie van Gerwen  Lid 
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Treesje van de Moosdijk heeft per 1 januari 2020, na jaren enthousiaste bijdrage aan de EVCO haar functie beëindigd. 

Het penningmeesterschap is overgedragen aan Ria Dijkers. 

In februari is Annemie van Gerwen toegetreden tot de EVCO 

 

Activiteiten die de evenementencommissie voor 2020 gepland had: 

04-04-2020 Openingstoernooi. 

21-05-2020 Vroege Vogelwedstrijd. 

01-08-2020 Open Sunsettoernooi. 

21-10-2020 Golf-Bridge Toernooi. 

08-11-2020 Herfsttoernooi. 

 

Ten gevolge van alle beperkende maatregelen vanwege COVID 19 is alleen het Open Sunsettoernooi doorgegaan. 

Voor de overige toernooien waren de maatregelen niet zodanig in te passen dat op een verantwoorde manier het 

toernooi georganiseerd kon worden. 

Aan het Open Sunsettoernooi hebben 75 personen meegedaan in een schitterende ambiance, mede door de inspan-

ningen van het personeel van restaurant Volentieri. 

(Verslag: Jan Kloosterboer - secretaris) 

 

 

Handicap 54 Begeleidingscommissie (voorzitter Will van de Moosdijk). 

 
De commissie bestaat momenteel uit 5 personen t.w.: Bert Lases,  Mieke Leenders, Jan-Karel Jobse,  Jos Hendriks en 

Will van de Moosdijk. Karin Jobse heeft in 2020 de commissie verlaten. 

 

Een bijzonder jaar. 

Op 8 februari vond het eerste examen plaats en vervolgens werd het tweede examen van zaterdag 14 maart gecan-

celd vanwege corona, terwijl pas een dag later alles van overheidswege gesloten werd. Ondanks deze bijzondere aan-

loop zijn er toch nog 95 personen op examen geweest. 

 

Alle examens werden vervolgens afgenomen met inachtneming van de geldende corona-regels. Dat betekende wel 

dat we slechts in kleine groepjes de baan op konden en dat het theoriegedeelte in het restaurant werd afgenomen. 

Zodra een flight terugkwam van de baan, ging men naar binnen, maakte het examen en verliet men het clubhuis. Het 

examenresultaat (met extra info) werd vervolgens dezelfde dag per mail aan de kandidaten meegedeeld. Dit bete-

kende natuurlijk wel dat alle commissieleden elk examen aanwezig moesten zijn om alles in goede banen te leiden. 

 

Examen  kandidaten in 2020: 

Geslaagd regelexamen volwassenen:  81 

Geslaagd regelexamen Jeugdleden: 14 

Totaal geslaagden:   95 

 

De datum van de eerste baanles/theorie-examen 2021 is onder andere afhankelijk van de maatregelen die door het 

kabinet worden vastgesteld. 

Vanwege allerlei beperkende maatregelen waren er in juli 2020 drie examendata. Toch is het streven om, evenals in 

voorgaande jaren, de maand juli in verband met vakanties vrij te plannen.  

Extra examens blijven bij voldoende aanmelding en commissiecapaciteit altijd mogelijk. 

(Verslag: Will van de Moosdijk – voorzitter)  
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Handicap & Regelcommissie (voorzitter Harry Peeters). 

 
Het jaar 2020 was een jaar met vele hobbels. De golfquiz is goed verlopen nog juist voordat de corona uitbraak kwam. 

De quiz zal in begin 2021 niet worden georganiseerd; nagedacht wordt of dit in het najaar van 2021 kan plaats vinden. 

De quiz “golfstokken zonder grenzen” is niet doorgegaan in verband met de coronamaatregelen.  
De presentatie van de maandelijkse regelvraag was soms minder zichtbaar, maar daar is aan gewerkt. Nu ziet men de 

regelvraag zowel op de site en op meerdere plaatsen in het clubhuis. 

In januari zijn de plaatselijke regels aangepast en goed gekeurd door het NGF.  

Vooral 2020 heeft in teken gestaan van het nieuwe World Handicap Systeem (WHS); de NGF heeft daarvoor veel docu-

mentatie  aangeleverd, zoals tekst en filmpjes. Er is nog een speciaal NGF-web-seminar geweest in het najaar om een 

en ander nog eens goed uit te leggen en de eventuele wijzigingen te bespreken. 

Ingangsdatum was gepland op 1-1-2021 maar dat is verzet naar 1-3-2021 omdat zowel de NGF als E-golf4U daarvoor 

computertechnisch nog niet klaar waren. In december heeft de Hareco het nieuwe systeem uitvoerig via de website 

aan de leden uitgelegd; in februari 2021 volgt nog een verkorte reminder op de site.  

 

Het jaarprogramma van de Hareco zal pas in het voorjaar 2021 worden samengesteld als er meer zicht is op de co-

ronamaatregelen die betrekking hebben op onze golfactiviteiten.  

 

De commissie hoopt en propageert dat handicaps op een eerlijke manier verkregen en onderhouden worden. Golf is 

wellicht de enige sport die meestal bedreven wordt zonder scheidsrechter! Eerlijkheid behoort dus hoog in het vaan-

del te staan van degenen die deze sport bedrijven. 

(Tekst: Harry Peeters – voorzitter) 

 

Handicartcommissie (voorzitter Jan van Grotel sr.). 

 
In het begin van het jaar is de commissie enkele malen bijeen geweest maar daarna kwam de coronacrisis en vanwege 

deze crisis is de wedstrijd om de Handicartbokaal niet doorgegaan. 

Voor 2021 staat deze wedstrijd over 18 holes weer op de kalender en wel op zaterdag 5 juni. 

 

Op 28 -12-2020 staan 85 personen bij Stichting Handicart geregistreerd als pashouder. Een aantal van deze 85 perso-

nen hebben dit jaar geen gebruik gemaakt van een handicart.  

De Handicartcommissie doet wel een dringend beroep op de handicartgebruiker om ieder jaar een vrijwillige eigen 

bijdrage te doen aan de Stichting Handicart, zodat overal de handicarts kunnen blijven rijden. Deze vrijwillige eigen 

bijdrage komt dan weer terug ten behoeve van de buggy’s op Golfbaan het Woold. 
(Verslag: Jan van Grotel – voorzitter)  

 

Introductiecommissie (voorzitter Harry Welten). 

 
Natuurlijk stond het golfen in 2020 sterk in het teken van de Coronagolf 1 en 2. De personen die zich bij ons hebben 

aangemeld in het voorbije jaar kwamen onder andere van de Gulbergen, het Land van Thorn, van Welschap en na-

tuurlijk uit de poule van ‘vrienden van het Woold’. 
Bij de laatste categorie zaten verschillende kandidaten die meegenomen moesten worden naar de Gezandebaan om-

dat ze al op hole-1 van de Vier Eijckenbaan in grote problemen kwamen. Het is een goede zaak dat er nu stappen wor-

den gezet om deze kandidaten al bij het golfvaardigheidsexamen een passend keuzeadvies mee te geven. 

Van de externe banen kwamen kandidaten die het golfen al goed onder de knie hebben. Zelfs een golfarbiter maakte 

van de introductieronde gebruik.  

Helaas ging de Open Dag, hoogtepunt voor onze commissie, dit jaar niet door. Of dat in 2021 zal lukken, moet nog 

worden afgewacht. 

(Verslag: Harry Welten – voorzitter). 
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Jeugdcommissie (voorzitter Stijn Willekens). 

 
Begin januari zijn we verder gegaan met de winterlessen voor de jeugd. Er deden op dat moment twaalf kinderen 

mee. De lessen verliepen voorspoedig en je zag dat de kinderen kleine vorderingen maakten. 

Op  15 maart was er de mededeling  dat we vanwege de verzwaarde Covid-maatregelen niet meer mochten gol-

fen/trainen en dat was natuurlijk een zware klap. We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en als golfopleiding heb-

ben we al onze leden dagelijks op de hoogte gehouden met een blog/vlog. 

 

Tijdens de lockdown zijn we continu in gesprek gebleven met de golfbaan om de protocollen omtrent de Covid maat-

regelen, zodat we klaar zouden staan op het moment dat we weer groen licht kregen. Daar zijn we geweldig in ge-

slaagd want 29 april was de dag dat de eerste ballen weer geslagen mochten worden.  

We hebben de voorkeur gegeven aan onze jeugdleden; die mochten na een serieuze warming-up 9 holes gaan spelen 

op een perfect onderhouden Vier Eijckenbaan.   

Op 30 april hebben we een dag georganiseerd voor de kinderen en de kleinkinderen van onze leden, ook dit was een 

groot succes. In de twee weken die volgden hebben onze jeugdleden al hun trainingen in kunnen halen en hebben we 

vol ingezet op werving van nieuwe leden.  

Op 4 juli zijn er zeven kinderen geslaagd voor hun handicap-54 examen . 

 

De maanden juli/augustus stonden in het teken van de Jeugdgolfkampweken, waarbij alle drie de leraren actief zijn 

geweest en waar we ook veel leden van onze eigen golfbaan hebben mogen begroeten. 

18 oktober hebben we onze lessen van het jeugdplan afgesloten en op 15 november zijn de winterlessen weer begon-

nen; er doen op dit moment 26 kinderen mee aan de winterlessen.  

Helaas hebben we het afgelopen jaar een aantal activiteiten niet door kunnen laten gaan, onder andere het Moon-

lightgolf en de tegellegging. Deze activiteiten zullen we in 2021 inhalen. 

 

Eind 2020 hadden we 34 jeugdplanleden en 20 jeugdleden. 

Ondanks alle tegenslag is het voor de jeugdcommissie een goed jaar geweest en we hopen de stijgende lijn, zeker wat 

betreft het aantal jeugdleden in 2021 door te kunnen zetten.  

(Verslag: Stijn Willekens – voorzitter).  

 

Lief & Leed commissie (Riet van Grotel). 

 
Doel van deze commissie is een blijk van medeleven te tonen tijdens mooie en moeilijke momenten in het leven van 

onze leden of van personen die nauw bij onze vereniging zijn betrokken. Indien zulke gebeurtenissen bekend worden 

bij de commissie, wordt steeds op gepaste wijze gereageerd.  

In 2020 werden 41 kaarten verzonden, zeven in verband met een overlijden, drie met een groet vanuit het Woold, 

tweemaal voor een 50-jarig huwelijk en de overige met beterschapswensen.  

(Verslag: Riet van Grotel – voorzitter) 

 

Marshallcommissie (voorzitter Tom Waals).  

 
Dit jaar is de taak van voorzitter van de commissie (Marinus Joosten) overgenomen door ondergetekende. 

 

In alle aspecten was 2020 een bewogen jaar. Niet alleen kon de geplande viering van het 10-jarig bestaan van onze 

golfbaan niet doorgaan, ook de Covid-19 perikelen zorgden voor extra inspanningen. 

Enkele feiten op een rij:  

- Het aantal marshalls is in 2020 teruggelopen van 21 naar 20.  

- De herhalingscursus Reanimatie en AED is niet door kunnen gaan. 

- Alle marshalls hebben een nieuwe jas, trui en polo gekregen voorzien van het clublogo. 

- Alleen het marshall-overleg van 21 juli is door kunnen gaan; het geplande overleg van 26 maart werd 

afgelast.  
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- Verder zijn de telefoon en het tablet dit jaar vervangen. 

- Om alle marshalls op het einde van dit jaar eenduidig te informeren is begin december een marshall-

nieuwsbrief verstuurd.  

 

Op 29 januari namen vijf leden deel aan een NGF-workshop waarbij ook marshalls van andere golfbanen aanwezig 

waren. Het blijkt dat er geen verschil bestaat in taakinhoud, namelijk gastheer/-vrouw, toezicht houden op de door-

stroming en hulp verlenen, maar dat de invulling overal anders is. 

 

Ten gevolge van Covid-19 richtlijnen is onze golfbaan in het voorjaar tijdelijk gesloten geweest en thans gelet op de 

1,5 meter richtlijn is besloten om voorlopig geen koffie/thee in de marshallbuggy mee te nemen maar om bij het pavil-

joen bij hole 3 een koffiecorner in te richten.  

Bij de heropening van de banen, in mei, hebben de marshalls naast hun reguliere taken ook een maand geholpen bij 

het starten.  

 

Op verzoek van de marshalls is de ruimte aan de achterzijde van de buggy opnieuw ingericht. Ook zijn er noodzakelijke 

aanpassingen verricht aan de kachel en voor de tochtwering. Er is een contactpersoon aangewezen waar de marshalls 

terecht kunnen met alle technische vragen en opmerkingen met betrekking tot de buggy. 

(Verslag: Tom Waals – voorzitter) 

 

PR-commissie (voorzitter Pierre van Lier)  

Het jaar 2020 verliep voor de PR-commissie niet helemaal zoals gepland. Daar waar we extra werk verwacht hadden 

door het naderende jubileum van de golfvereniging en het recordaantal teams dat in 2020 competitie zou gaan spe-

len, werd als gevolg van corona alles afgelast of verplaatst. Met een kleine opleving van de activiteiten in de zomer-

maanden probeerden ook wij er het beste van te maken.  

Het heeft er gelukkig alle schijn van dat het jaar 2021 minder turbulent wordt en we onze werkzaamheden als van-

ouds kunnen oppakken. Begin 2021 wordt ook de nieuwe website aan u gepresenteerd. We zijn er achter de scher-

men al razend druk mee.  
(Verslag: Pierre van Lier – voorzitter) 

 

Technische Commissie (voorzitter Jan Karel Jobse). 

De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de teams van Het Woold die deelnemen 

aan de landelijke NGF-competitie. 

 

In 2020 werden 12 teams ingeschreven voor de NGF-competitie: 

 

Team Klasse 

Dames 1, 27 holes Hoofdklasse 

Dames 2, 27 holes 3de klasse 

Heren 1, 36 holes 1ste  klasse 

Heren 1, 27 holes Hoofdklasse 

Heren 2, 27 holes 5de klasse 

Dames 1 senioren, 18 holes 2de  klasse 

Heren 1 senioren, 27 holes 4de  klasse 

Heren 1 senioren, 18 holes 1ste   klasse 

Heren 2 senioren, 18 holes 2de klasse 

Heren 3 senioren, 18 holes 3de klasse 

Heren 4 senioren, 18 holes 4de klasse 

Jeugd 1, 18 holes 2de   klasse 

 

Begin maart nam de NGF het besluit om de competitie niet door te laten gaan als gevolg van de uitbraak van COVID-

19. De jeugdcompetitie werd door de NGF verplaatst naar oktober, maar helaas werd ook die competitie afgelast. 
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Gelukkig hebben veel teams toch enige voldoening gehaald uit de gezamenlijke trainingen. 

De vereniging ondersteunde ieder team met 275 euro. Voor Heren I, Dames I en Jeugd I op zondag was er een aanvul-

lende bijdrage ten behoeve van trainingen; het niet bestede geld   is door de teams teruggestort. 

 

Vanaf augustus konden leden van het Woold zich inschrijven voor de competitie in 2021. 

Het samenstellen van de teams was  weer een hele puzzel, maar het resultaat is, dat 14 teams zijn ingeschreven voor 

de competitie in 2021, twee teams meer dan voor 2020: 

 

Team Dag 

Dames 1, 27 holes Zondag 

Dames 2, 27 holes Zondag 

Heren 1, 36 holes Zondag 

Heren 1, 27 holes Zondag 

Heren 2, 27 holes Zondag 

Dames 1 senioren, 18 holes Donderdag 

Dames 2 senioren, 18 holes Donderdag 

Heren 1 senioren, 27 holes Vrijdag 

Heren 2 senioren, 27 holes Vrijdag 

Heren 1 senioren 18 holes Vrijdag 

Heren 2 senioren, 18 holes Vrijdag 

Heren 3 senioren, 18 holes Vrijdag 

Heren 4 senioren, 18 holes Vrijdag 

Jeugd 1, 18 holes Zondag 

 

Het is afwachten of de competitie ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.  

Wij wensen alle teams in ieder geval veel succes en golfplezier in 2021; is het niet met de wedstrijden, dan in ieder 

geval met de voorbereidingen. 

(Verslag: Jan Karel Jobse – voorzitter) 

 

Wedstrijdcommissie (voorzitter Frans Renette) en Ladies Day commissie (voorzitter Lenny Hoeks). 

De Weco had voor 2020 weer een aantal competities en wedstrijden gepland maar helaas werden in maart alle goede 

voornemers onderuit gehaald door het Coronavirus. De vrijwilligerswedstrijd half maart was bedoeld als start van het 

zomerprogramma maar was bijna het slot. Gelukkig dat na enkele maanden toch nog een aantal competities en wed-

strijden in afgeslankte vorm konden doorgaan. De maandag-competities op de Vier Eijckenbaan en Gezandebaan had-

den toch nog een groot aantal deelnemers ondanks alle beperkingen en extra regels. In totaal hebben ruim 170 leden 

deelgenomen aan de wedstrijden op de Vier Eijckenbaan en ruim 40 deelnemers op de Gezandebaan. Dit alles gedu-

rende 20 weken. Ook de Inloopwedstrijden zijn in juni alsnog gestart maar niet als competitie. We zagen hier dat ook 

zonder prijzen per wedstrijd de animo groot was. Veel leden maakten gebruik van de mogelijkheid om een gastspeler 

uit te nodigen waarbij de twee eerste deelnames met gratis greenfee het extra aantrekkelijk maakte. 

De Maandbeker is ook in juni alsnog gestart met ook nu weer een groot deelnemersveld. 

Voor de Rydercup was de herstart in juni helaas te laat. Het was niet meer mogelijk om het wedstrijdprogramma voor 

eind oktober af te werken. We gaan het in 2021 opnieuw proberen als hier de ruimte voor komt. 

Wel zijn de clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay doorgegaan met een aangepast schema. Wat betreft de 

Matchplay was vorig jaar bij de deelnemers de mening gepolst voor een andere opzet met meer speelmogelijkheden 

voor iedereen. Deze nieuwe opzet zou echter leiden tot te veel drukte in het clubhuis en is daarom uitgesteld tot 

2021. Bij de Strokeplay waren de wedstrijden nu maar een wedstrijd per dag, verdeeld over twee weekenden om ook 

hier drukte in en om het clubhuis te voorkomen. 

De Ladies Day heeft ook te lijden gehad onder de corona. De prijzen van de wintercompetitie 2019/2020 zijn blijven 

liggen tot eind oktober. Ze zijn met felicitaties persoonlijk en op afstand uitgereikt. 
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Maar voor de Ladies Day was corona ook “goed”. We kregen ineens meer dames die mee gingen doen, wat goed uit-

pakte. Hopelijk kunnen we deze dames volgend jaar ook nog op de donderdagochtend verwelkomen. Dat zou leuk 

zijn. 

De uitwisseling met de Swinkelsche kon helaas niet doorgaan evenals het Astens Golfkampioenschap.  

De Wooldmasters begin oktober had een iets andere opzet als voorgaande jaren, geen shotgun en zonder het diner-

dansant. Het weer werkte dit jaar wel mee in tegenstelling tot vorig jaar. Geen prijsuitreiking na de wedstrijd maar het 

aansluitend diner (met afstand) gaf toch nog een leuke afsluiting van het seizoen.  

In november zijn de wintercompetities 2020-2021 Vier Eijckenbaan en Gezandebaan en de winter-Ladies Day van start 

gegaan. Helaas met de nodige beperkingen en voorlopig flights van twee, proberen wij er toch nog gezellige competi-

ties van te maken. 

Recent is in samenwerking met de GVR de activiteitenkalender voor het komende jaar vastgesteld. De belangrijke data 

staan in de agenda 2021 op de site zodat u ze al ruim van te voren kunt noteren. 

Ons uitgangspunt is dat alle evenementen door kunnen gaan, we blijven optimistisch en zien het nieuwe jaar met ver-

trouwen tegemoet! 

Een sportief en goed 2021 toegewenst. 

(Verslag: Frans Renette - voorzitter Weco  en Lenny Hoeks - voorzitter Ladies Day) 

 

OVERIGE ZAKEN 

 

Veiligheid en gezondheid. 

 

In samenwerking met het baanpersoneel en de caddiemasters bewaken 20 marshalls de veiligheid op en rondom de 

banen. Alle marshalls en caddiemasters hebben de (herhalings-) cursus reanimatie en bediening AED gevolgd en de 

buggy van de marshall is uitgerust met een AED en een EHBO-koffer. Een tweede AED staat ter beschikking in het kan-

toor van de caddiemaster. 

Tot de opgeleide cursisten behoren ook vier (4) personen die werkzaam zijn in de horeca van ons clubhuis.  

Wellicht ten overvloede, maar in 2020 zijn de herhalingscursussen vanwege de RIVM-richtlijnen niet doorgegaan.  

 

In de Algemene Vergadering van 2015 heeft onze club zich geconformeerd aan het “NGF Tuchtreglement Seksuele 
Intimidatie 2013”. De volledige tekst met gedragsregels hiervan kunt u terugvinden op onze website:  

https://www.golfbaanhetwoold.nl/index.php/94-/-sp-471/918-seksuele-intimidatie    

 

Voorts is een uitgebreid Calamiteitenplan geschreven dat eveneens voor iedereen beschikbaar is op onze website:  

https://www.golfbaanhetwoold.nl/index.php/94-/-sp-471/611-calamiteitenplan   

 

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:  

https://www.golfbaanhetwoold.nl/index.php/uw-privacy   

 

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 vindt de lijst op de website:  https://www.golf-

baanhetwoold.nl/index.php/leden-sp-1269679140/2267-hoe-moeilijk-of-gemakkelijk-is-onze-vier-eijckenbaan     

https://www.golfbaanhetwoold.nl/index.php/94-/-sp-471/918-seksuele-intimidatie
https://www.golfbaanhetwoold.nl/index.php/94-/-sp-471/611-calamiteitenplan
https://www.golfbaanhetwoold.nl/index.php/uw-privacy
https://www.golfbaanhetwoold.nl/index.php/leden-sp-1269679140/2267-hoe-moeilijk-of-gemakkelijk-is-onze-vier-eijckenbaan
https://www.golfbaanhetwoold.nl/index.php/leden-sp-1269679140/2267-hoe-moeilijk-of-gemakkelijk-is-onze-vier-eijckenbaan
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AFSLUITING 

 

2020 was een bijzonder jaar, waarin veel activiteiten werden afgelast. Ondanks de coronapandemie is binnen de mo-

gelijkheden die er nog waren veel aangepast werk verricht door onze vrijwilligers, door de Golfopleiding en door per-

soneel van Green Valley Resort, de caddiemasters, de greenkeepers en het horecapersoneel. Op allerlei manieren is 

getracht onze leden zoveel mogelijk speeltijden te bieden en ondanks de RIVM-maatregelen zijn we, in nauwe samen-

werking met de baaneigenaar, hierin prima geslaagd.  

Er werd door alle betrokkenen op elk gebied bijzonder goed samengewerkt. Mede door de inzet en betrokkenheid van 

iedereen is er zodoende 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    Mw. F.L.G. Manders 

Vicevoorzitter    Lid 


