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ALGEMEEN 

Belangrijke data en gebeurtenissen in 2021.    

 

01-01: We beginnen het jaar in algehele lock down – horeca en golfshop gesloten – golfen in flights van 2. 

De competities, inloopwedstrijden, Ryder Cup, Summer Tour en dergelijke worden zoveel als mogelijk ge-

speeld met inachtneming van coronaregels.  

 

01-01:  Geen Nieuwjaarsreceptie maar een Nieuwjaarswelkom voor de leden in de vorm van bubbels en oliebol-

len in de baan op 30/31-12 en 01-01 

 

03-03: Flights van vier weer toegestaan en golfshop op afspraak geopend. 

 

13-03: Vrijwilligerswedstrijd afgelast i.v.m. corona.  

 

24-04: “Plaggendag” met medewerking van veel leden. 
 

13-05: Vroege Vogelwedstrijd met 56 deelnemers; horeca nog gesloten, wel ontbijt verzorgd en uitgedeeld. 

 Inschrijving en ontbijt op kosten vereniging. 

 

15-05: Openingswedstrijd: 90 deelnemers Vier Eijckenbaan en 20 Gezandebaan; alles op kosten vereniging. 

 

19-05: Terras horeca mag weer open.  

 

05-06: Horeca mag weer open, maximaal 50 personen per ruimte.  

 

01-07: 10-jarig bestaan Vier Eijckenbaan en 10 jaar natuurontwikkeling op de onze banen i.s.m. IVM. 

 Aanbieden project biotoopverbetering waaronder mezen- en vleermuiskasten en ijsvogelwandjes. 

  

10/11-07:  Finales clubkampioenschappen Matchplay  

  Kampioen dames-blauw:  Marjolein van der Kruis 

  Kampioen dames-rood: Gré Peeters 

  Kampioen heren-wit: Rens Vendrig 

  Kampioen heren-geel: Stephan Oost 

 

22-07: Bezoek NGF voor reportage Bevordering Biodiversiteit – gepubliceerd op 03-09 in ED en AD 

 

24-07: Open Sunset toernooi – afgelast wegens weersomstandigheden 

 

06-08: vier spelers van het Woold nemen deel aan het NK Strokeplay op de Noordwijkse 

 (Dane Cvetkovic – Rens Vendrig – Bob van Beeck – Ted Schulkes) 

 

26-08: Presentatie het Woold voor NGF op The Dutch door Han Wessels en Ad Verhoeven 

  

27-08: Astens golfkampioenschap (winnaars Sophia van Eijk en Theo Lankhorst) 

 

04/05-09: Strokeplay kampioenschap "Vier Eijckenbaan"    

  Kampioen dames (blauw): Marjolein van der Kruis  

  Kampioen dames (rood): Truus Sanders 

  Kampioen Heren (wit):  Ted Schulkes    

  Kampioen Heren (geel): Maarten van Dongen 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
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04/05-09: Strokeplay kampioenschap Jeugd "Gezandebaan" 

  Kampioenen meisjes:  1.  Renske Blom 

  Kampioenen jongens: 1. Jori van de Wiel 

 

04-06: Voor de 9e achtereenvolgende maal verkozen tot golfbaan met de beste prijs-/kwaliteitverhouding en ook 

op de 1e plaats geëindigd als meest gastvrije club. Voor de ranking van beste 18-holes banen in Nederland  

staan we op de 11e plaats en onze 9-holes golfcourse staat op de 5 plaats.  

 We verdienen hiermee de negende “Golfers Choice Awards 2021” van Leading Courses.  

 

19-09: Finale Par-3 Contest: winnaar Rens van der Schouw 

 

03-10:  Woold Masters: alles afgelast wegens weersomstandigheden  

 

16-10: Handicart bokaal. Wedstrijd is afgelast wegens drukte en wordt in 2022 gespeeld. 

 

20-10: Golf-Bridgetoernooi 

 

13-11: Try-out Junior Event voor leden van 18 t/m 40 jaar. 

 

13-11: Nieuwe beperkende Coronamaatregelen: horeca moet om 20.00 uur sluiten 

 

14-11: Herfsttoernooi 

 

28-11:  Meer beperkende maatregelen wegens Covid-19: horeca sluit om 17.00 uur / avondlessen niet mogelijk. 

 

19-12:  Volledige lock down, horeca gesloten, we kunnen wel blijven golfen in flights van twee-aan-twee.  
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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 

       - herbenoemd in de AV-2021 op 16-02-2022  

 

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

 

 

Het Bestuur vergaderde in totaal dertien (13) keer.  

 

In oktober werd vergaderd met alle commissievoorzitters tezamen. 

In november werd de Agendacommissie bijeengeroepen voor het opstellen van de Jaarkalender 2022.  

In november was er een apart overleg over het invullen van de Vrijwilligersavond; deze werd later afgelast.  

Voorts werd door twee Bestuursleden op 20 november een ALV van de NGF bijgewoond via ZOOM.   

 

 

 

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 2021 zijn voor onze vereniging 66 vrijwilligers actief, inclusief Bestuur, werkzaam in veertien (14) commissies.  

In de Wedstrijdcommissie zijn bovendien twee subcommissies ondergebracht: commissie Ladies Day en de commissie 

Par-3 Contest / Summertour.  

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 2021 werd de tiende Algemene Vergadering (Jaarvergadering) afgelast in verband met Covid-19.  

Zie voor bijzonderheden over het jaar 2020 het Jaarverslag 2020 dat u op onze website kunt terugvinden.  

 

 

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 (fysiek en digitaal) - Ledenpassen – 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 2019 is het 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 (na goedkeuring door uw marker) wordt aangepast en 

digitaal 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 2021 hebben wij 1745 geregistreerde golfers in ons bestand E-golf4U.  

 

 

Golfopleiding. 

 

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

in 2014 verkozen als Golfcoach van het Jaar.  

Hij wordt geassisteerd door Nick Goedhart, PGA Holland Golfprofessional-B en gespecialiseerd in golfers met een fy-

sieke beperking en Stijn Willekens, Golfprofessional-C, verantwoordelijk voor de clinics, jeugdgolf en startende golfers.  

De golfopleiding beschikt over zeer uitgebreide trainingsfaciliteiten. Medio 2021 is gestart met de bouw van een 

nieuwe accommodatie voor de Putt Academy en de Golfshop.  

De Putt Academy is uitgerust met hightech apparatuur, voorzien van de nieuwste camera’s en software en uiterst ge-
avanceerde 3D lichaamsmeetapparatuur. Er is een groot bewegend plateau met verschillende holes geplaatst waarop  
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in allerlei hellingshoeken de puttlijnen kunnen worden uitgelezen en het putten kan worden geoefend. Verder is de 

nieuwste golfsimulator aanwezig; op deze simulator kunt u op alle banen in de wereld spelen.  

Buiten 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 2021 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-competitieteams. Bovendien 

worden de spelers van de Rabocompetitie, onderdeel van Business Club van het Woold, begeleid met extra lessen. 

 

 

Externe profilering. 

 

Voor het behoud van een levendige en interessante vereniging is het van groot belang dat men zich op de juiste wijze 

naar buiten toe profileert. Het meest belangrijke onderdeel hiervan is het te goeder naam en faam bekend staan. 

Hieraan is in het afgelopen jaar wederom gewerkt door allen die bij het Woold zijn betrokken.  

Een belangrijke rol speelt hierbij de ontvangst van gasten en leden, het onderhoud en de staat van de golfbanen, de 

begeleiding van spelers op de banen waarbij een belangrijke taak voor de marshalls is weggelegd, 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 

2021 weer flink is toegenomen en we landelijk flink in de belangstelling blijven staan.  

 

Op Leading Courses scoren we steevast hoge cijfers op alle punten waardoor ons gemiddelde nu op een stevige 8,5 

staat na 759 beoordelingen. Daarbovenop werd het Woold in juni 2021 voor de negende 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. 
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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 – van Eijk, 

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

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

Lid:                      R. (Rens) van der Schouw. 

 

Op 31 december 2021 zijn er 117 bedrijven aangesloten bij de Business Club die samen een breed scala aan branches 

vertegenwoordigen. De Businessclub is een actieve club die iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar komt. 

In het afgelopen jaar werden de volgende activiteiten georganiseerd:  

 

  -      In januari en februari hebben de wintersessies voor de BC-club door Rob Mouwen weer plaatsgevonden. 

- In maart t/m mei hebben we een Rabocompetitie georganiseerd met een diner in de baan op gepaste afstand 

van elkaar. Doordat we niet in het clubhuis terecht konden vanwege de coronamaatregelen waren er geen be-

drijfspresentaties. 

- In juni stond er een tropische editie van de Rabocompetitie op de kalender. Met een diner in de baan en een des-

sert in het clubhuis. BC lid van de maand was Berno Joosten met zijn bedrijf Lagotronics. 

- Op 8 juli vond de vijfde wedstrijd van de Rabocompetitie plaats waarbij verschillende gerechten werden geser-

veerd, zowel in de baan als in het gezellige clubhuis. BC lid van de maand was SpartnerS; Roland Daems werd 

door Henk Hoeks geïnterviewd tijdens het diner. 

- Op 12 augustus werd er gezien de hitte enkel een 9 holes wedstrijd georganiseerd. Ditmaal stond BC lid Pascal 

Vaes met zijn bedrijf Vaes & Linthorst in de spotlight. 

- Op 9 september en 16 september mocht na een bewogen jaar toch de Business Challenge plaatsvinden. Dit jaar 

hebben we het in verband met het hoge aantal aanmeldingen en het uitblijven van een Business Challenge in 

2020 de Business Challenge opgesplitst in twee dagen. Onze BC-leden werden weer verwend tijdens deze bijzon-

dere dagen met heel veel horeca in de baan, speciale challenges en natuurlijk een gezellige afsluiting in het club-

huis. Met veel dank ook aan de inzet van de BC-leden die voor deze dagen een prijs wilden sponsoren. 

- Op 7 oktober vond de Ladies & Business Challenge plaats. BC-lid ASWA keukens verzorgde in de avond een pre-

sentatie over de laatste trends op keukengebied. Daarnaast werden de dames verwend met een goodiebag ge-

vuld met goodies van verschillende BC-leden.  

- Op 14 oktober vond een echte herfsteditie plaats van de Rabocompetitie. Gelukkig werden de BC-leden nader-

hand getrakteerd op een heerlijk 4-gangen diner. 

- Op 11 november zijn we op bezoek geweest bij ons BC-lid Movico, waar we een rondleiding en uitgebreide pre-

sentatie hebben gekregen in Deurne. Naderhand werd iedereen culinair verwend door team Volentieri.  

- In november en december zijn de wintersessies, verzorgd door Rob Mouwen, weer van start gegaan waarin BC-

leden aan hun swing en put-skills konden werken. 

- Op 9 december stond het Bye Bye diner op de planning. Helaas kon het diner door een verandering in de corona-

maatregelen niet doorgaan.  

 

Ondanks alle coronamaatregelen het afgelopen jaar hebben we toch nog een mooi businessclub jaar gehad in deze 

bijzondere tijden en met een positieve vooruitblik hopen we in 2022 weer alle activiteiten te kunnen organiseren. 
(Verslag: Danique van den Eijnde – van Eijk, secretaris) 
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COMMISSIES EN HUN ACTIVITEITEN 

 

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

 

1 juli 2021 was het 10 jaar geleden dat de Vier Eijckenbaan in gebruik is genomen. Het bestuur van de vereniging heeft 

in het kader van dit lustrum aan de eigenaren van de golfbaan een cadeau aangeboden dat past bij een golfbaan waar 

de natuur zo’n belangrijke rol speelt. Dat cadeau bestond uit een tweede ijsvogelwandje en veel vogel- en vleermuis-

kasten. De overhandiging van dat cadeau gaf enige publiciteit en daarmee werd onze golfbaan ook landelijk bekend 

als een golfbaan met veel nieuwe natuur. Dat was voor de NGF een reden om ons uit te nodigen om een presentatie 

te geven over onze baan, op een studiedag van baancommissarissen en hoofdgreenkeepers. Daarbij werden wij niet  

aangekondigd als een golfbaan met veel natuur maar als “een landschap met een golfbaan”.  
We hebben heel veel natuur met een grote biodiversiteit. Om die te behouden en nog te vergroten, is er veel tijdro-

vend handwerk nodig. Daarom is er dit jaar is een werkgroep gevormd van leden die als vrijwilliger helpen met het 

beheer van de vele natuurgebieden. Om jonge heide een kans te geven is het terugdringen van de groei van het gras 

nodig, zaailingen van de brem moeten worden verwijderd en aan de oevers van het water moet de groei van bomen 

worden getemperd. Allemaal werkjes waar onze greenkeepers niet aan toe komen omdat hun inspanning vooral no-

dig is om onze baan in topconditie te houden. De werkgroep bestaat al uit 11 personen en werkt elke maand een don-

derdagochtend aan de baan; meer leden zijn van harte welkom. 

 

Dit jaar is de procedure voor het verkrijgen van het GEO-certificaat afgerond, een internationaal certificaat dat uitge-

reikt wordt aan golfbanen die duurzaam zijn, die biodiversiteit bevorderen en die verstandig omgaan met alle milieu-

aspecten. De baancommissie, de hoofdgreenkeeper en de eigenaren van de baan hebben gezamenlijk een inspanning 

geleverd om de veelheid van vragen te beantwoorden en een groot aantal documenten te maken en aan te leveren 

aan de instantie in Schotland die deze certificering uitvoert. Een auditor heeft de documenten bestudeerd en heeft ter 

controle ons gehele golfcomplex bezocht en vervolgens een positief advies naar Schotland gestuurd. Begin volgend 

jaar hopen wij het certificaat te ontvangen. 

Jaarlijks wordt er aan het einde van het golfseizoen ergens op de baan een stukje landschap hersteld of verfraaid. Dit 

jaar is het begin van hole 11 aan de beurt geweest. Wat was er aan de hand? Tussen de twee tee boxen was een on-

aangename laagte waarin vet gras groeide. Niet dat het een groot probleem was, omdat iemand die van de witte en 

gele tee speelt geacht wordt de 30 meter lengte van dit gebiedje te overbruggen, maar toch, een mislukte slag en een 

onvindbare bal in dat gras veroorzaakten zoektijd en ergernis. Het tweede punt was de aanwezigheid van 2 paden van 

het hoofdpad naar de achterste tee box. Er was een officieel pad, maar er was ook een zogenaamd olifantenpaadje 

ontstaan omdat “de mens” nu eenmaal altijd de kortste weg kiest. Dat olifantenpaadje werd vervolgens een officieel 
pad en dat ging ten koste van het daar gelegen natte natuurgebiedje, hetzelfde natuurgebied dat enige jaren geleden 

verstoord is door opgebrachte grond, waardoor het aantal zeldzame soorten bloemen en planten verminderde.  

Deze drie probleempjes zijn nu opgelost. Het gehele gebied is opgehoogd en op die opgehoogde grond wordt heide 

ingezaaid. De paden lopen nu door deze heide. Het hoofdpad is verlegd en er loopt nog maar één pad naar de achter-

ste tee box . Het natuurgebied is weer laaggelegen vochtig natuurgebied geworden waar in het voorjaar de Pinkster-

bloemen, Boterbloemen, Kattestaarten, Distels, Koekoeksbloemen en wellicht in de toekomst de Rietorchis weer 

volop de ruimte gaan krijgen om in het voorjaar te gaan zorgen voor een bloemrijk grasland. Aan de linkerzijde van de 

fairway is in het bestaande gebied van de waterhindernis een kleine poel gemaakt. Een heidegebiedje, een bloemrijk 

grasland en een poel, gezamenlijk weer een kleine bijdrage aan het bevorderen van de biodiversiteit.  

 

Ook dit jaar heeft de baancommissie bij het beheer van de natuurgebieden weer veel hulp gekregen van de “Natuur-
werkgroep IVN Het Woold”. Daarover is meer te lezen in het rapport van de werkgroep dat altijd in het clubhuis ter 
inzage ligt.  

De baancommissie dankt de eigenaar van de baan, de greenkeepers en de natuurwerkgroep voor de plezierige samen-

werking in het afgelopen jaar.  

(Verslag: Han Wessels, voorzitter commissie, tevens baancommissaris)  
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Evenementencommissie (voorzitter Bart Nelissen). 

 

Het bestuur van de Evenementencommissie bestond in 2021 uit: 

Bart Nelissen  Voorzitter 

Ria Dijkers  Penningmeester 

Jan Kloosterboer  Secretaris 

Annemie van Gerwen Lid 

 

Activiteiten die de Evenementencommissie in 2021 georganiseerd heeft: 

13-05-2021 Vroege Vogelwedstrijd met 56 deelnemers. 

15-05-2021 Openingstoernooi met 19 deelnemers op de Gezandebaan en 85 deelnemers op de Vier Eijckenbaan. 

24-07-2021 Open Sunset Toernooi met 66 deelnemers. Vanwege de weersomstandigheden is vlak voor aanvang 

besloten het toernooi af te gelasten. Na een grote inspanning van het horecapersoneel kon het diner 

plaats vinden in het clubhuis.    

20-10-2021 Golf-Bridge Toernooi met 32 deelnemers. 

14-11-2021 Herfsttoernooi met 44 deelnemers. De ronde was uitgebreid met een chip- en een puttwedstrijd. 

(Verslag: Jan Kloosterboer - secretaris) 

 

 

Handicap 54 Begeleidingscommissie (voorzitter Will van de Moosdijk). 

 

Per december 2021 bestaat de commissie uit vijf personen te weten:  

Mieke Leenders, Jan-Karel Jobse, Theo Lankhorst, Jos Hendriks en Will van de Moosdijk. 

Bert Lases heeft per oktober 2021 de commissie verlaten. 

 

Wederom een bijzonder jaar. 

Op 6 maart vond het eerste examen plaats en ondanks deze late start hebben we toch op tien dagen examens afgeno-

men. Daar kwam vervolgens nog een extra ingelast examen bij, speciaal voor het horecapersoneel van het Woold. 

En ook dit jaar hadden we te maken met de diverse coronaregels en werden alle examens afgenomen met inachtne-

ming van de dan geldende regels. Met kleine groepjes op de baan, voldoende afstand, een aantal keren direct na het 

theoriegedeelte het pand verlaten…. En ook voor dit jaar betekende dat natuurlijk wel dat alle commissieleden elk 

examen aanwezig moesten zijn om alles in goede banen te leiden. 

 

Geslaagde kandidaten in 2021: 

Regelexamen volwassenen:  91 

Horecapersoneel                                  7 

Jeugdleden   2 

Totaal geslaagd: 100 

 

Voor 2022 staan weer tien examendata gepland, de eerste in februari (als het winterweer meewerkt) en de laatste 

eind november. En gezien de huidige coronaregels zullen we ook dit jaar een beroep moeten doen op alle commissie-

leden. 

De examens vinden dit jaar in de wintermaanden plaats op zaterdag (4 x, aanvang 09.30 uur), terwijl de overige zes 

examens naar de maandag verhuizen (aanvang 18.30 uur), omdat deze avond veelal rustiger is. 

Extra examens blijven bij voldoende aanmelding en commissiecapaciteit natuurlijk altijd mogelijk. 

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

 

Het jaar 2021 was een jaar met veel aanpassingen met betrekking tot het World Handicap System (WHS). In 2021 zijn 

er diverse web seminars geweest van de NGF omtrent WHS en het werken met het WHS systeem, om aanpassingen 

makkelijker te kunnen laten verlopen. Het nieuwe systeem is nu inmiddels goed ingevoerd bij onze leden. 

Verder was de Hareco betrokken bij de volgende activiteiten: 

- In overleg met de baancommissie zijn er wat aanpassingen in de baan uitgevoerd en markeringen aangepast. 

- De golfquiz (binnen) in het clubhuis is in 2021 niet doorgegaan in verband met corona. Deze golfquiz zal ook 

in 2022 in verband met de onduidelijkheden omtrent de maatregelen wederom niet doorgaan. 

- De quiz “golfen zonder stokken” is wel doorgegaan; deze werd redelijk bezocht en is zeer goed verlopen. Tij-

dens deze activiteit hebben we ook afscheid genomen van Bert Lases, die heel veel jaren mee heeft gelopen, 

vooral met de ondersteuning bij het afnemen van golfexamens en het geven van de baanlessen. 

- De maandelijkse regelvraag wordt nog steeds door Karin Jobse en Gré Peeters verzorgd.  

- In de maanden juli en augustus zijn op verschillenden maandagen de “Monday Practice-avonden” gehouden 

voor golfers die graag meer willen weten over regels, etiquette en baanmanagement. In het algemeen wer-

den die goed bezocht. Ook in 2022 zullen we daarmee doorgaan. 

- Bij de clubkampioenschappen hebben wij waar nodig geassisteerd als referee; steeds blijkt dat het op prijs 

wordt gesteld als leden vragen kunnen stellen met betrekking tot golfregels. 

- In september hebben alle Harecoleden een polo en trui gekregen met opdruk “Handicap & regelcommissie” 

waardoor ze nu beter herkenbaar zijn, zeker voor de vele nieuwe leden. 

- Het jaarprogramma van de Hareco zal pas in het voorjaar 2022 verder worden samengesteld, indien nodig. 

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.  

Ik dank alle leden van de Hareco voor hun inzet in het afgelopen jaar 2021. 

(Verslag: Harry Peeters – voorzitter) 

 

Handicartcommissie (voorzitter Jan van Grotel sr.). 

 

Als Handicartcommissie hebben we in 2021 regelmatig telefonisch en appcontact gehad en slechts eenmaal een korte 

vergadering op 3 mei 2021. Hierin werd na overleg met het management besloten, vanwege corona, de wedstrijd om 

de Handicartbokaal op 5 juni niet door te laten gaan en mogelijk te verzetten naar het najaar, datum nog te bepalen. 

Een maand later werd deze wedstrijd gepland op zaterdag 16 oktober. Medio september werd op verzoek van het 

management vanwege drukte op de baan de wedstrijd alsnog gecanceld. Voor dit jaar (2022) staat de wedstrijd ge-

pland op zaterdag 4 juni. 

Bij de Stichting staan eind 2021 87 personen geregistreerd met home course het Woold en 26 personen als donateur.  

(Verslag: Jan van Grotel – voorzitter)  

 

Introductiecommissie (voorzitter Harry Welten). 

 
Na ervaringen met beginnende golfers, de zogenaamde “Vrienden van het Woold” heeft de Introductiecommissie 

meegewerkt aan een nieuwe opzet voor beginnende golfers. Het doel van de nieuwe opzet is om de doorstroming op 

de Vier Eijckenbaan te bevorderen. Hiervoor werden gesprekken gevoerd met onder andere Jos Hendriks.  

De nieuwe opzet van “Begeleid golfen” is naar onze mening succesvol doorgevoerd. Wij constateren dat daarmee de 

instroom van deze doelgroep bij de Introductiecommissie is gestopt. Wij ontvangen nu uitsluitend de golfers die van 

andere verenigingen komen en zonder uitzondering al over golfvaardigheden beschikken. 

Wegens ziekte heeft Truus Mouwen zich per 1 november uit de Introductiecommissie teruggetrokken. 

Als haar opvolgster is Dolly Lankhorst per 1 november 2021 benoemd. 

(Verslag: Harry Welten – voorzitter). 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
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Jeugdcommissie (voorzitter Stijn Willekens). 

 

We zijn zowel qua jeugdleden als Jeugdplandeelnemers precies gelijk gebleven: 48, waarvan 32 het Jeugdplan volgen. 

Dat is positief want een deel van de jeugdleden is in 2021 doorgestroomd naar junior lid in 2022. Dit waren vijf perso-

nen, allemaal reguliere jeugdleden. 

Ons jeugdteam heeft het afgelopen jaar wél NGF-competitie kunnen spelen. Hierbij zijn ze derde geworden en hebben 

ze externe wedstrijdervaring op kunnen doen. 

We hebben naast de competitie en de clubkampioenschappen ons jaarlijkse Moonlight golftoernooi gehad. Dat was 

iets minder qua deelnemers maar dat lag aan de weersomstandigheden. 

Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst de kampioenstegel van onze Strokeplaykampioenen uit september (Jori 

van de Wiel en Renske Blom) met Sinterklaas gelegd en dit dus ook een beetje met de jeugdleden kunnen vieren. 

 

Tijdens de zomerperiode hebben er 32 kinderen meegetraind, in de winterperiode trainen er 21 kinderen.  

Verder hebben we onze jeugd meer kennis laten maken met de grote baan. Op verschillende zondagmiddagen heb-

ben we een 9-holes wedstrijd gespeeld. Degenen die er waren vonden het hartstikke leuk en we hopen in de toekomst 

op nog meer deelnemers.  

Verder hebben we dit jaar ook met de Stichting Leef een aantal trainingsmiddagen gehad voor alle basisschoolkin-

deren uit de gemeente Asten; daar hebben totaal 25 kinderen aan meegedaan.  

Leuk om te vermelden is ook dat er steeds meer eigen jeugdleden meedoen aan de golfkampen van Rob Mouwen. 

We blijven continu bezig om de jeugd enthousiast te maken voor onze golfsport.  

(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 2021 werden 52 kaarten verzonden, zeven in verband met een overlijden, acht met groeten vanuit het Woold, zes 

met felicitaties waarbij een 50- en 60-jarig huwelijk en een 90-ste verjaardag en de overige met beterschapswensen.  

(Verslag: Riet van Grotel – voorzitter) 

 

 

Marshallcommissie (voorzitter Tom Waals).  

 

In 2021 zijn er twee nieuwe marshalls bijgekomen maar ook drie gestopt waardoor het huidige Marshallteam uit 
negentien personen bestaat, vijf dames en veertien heren. 
Wij hebben de indruk dat een goede afstemming tussen de starters en marshalls een positieve uitwerking heeft op de 
doorstroming op de baan. 
Ondanks de Coronaperikelen en alle beperkingen die daarbij hoorden, hebben we op 14 september toch een centraal 
overleg kunnen houden en op 28 oktober een erg geslaagde marshall-golfdag. 
De jaarlijkse herhalingscursus reanimatie en AED is niet door kunnen gaan maar verplaatst naar begin 2022. 
Wat onze uitrusting betreft hebben we nu de beschikking over een nieuwe iPad en telefoon waardoor we op de hele 
baan de actuele informatie hebben over de baanbezetting. 
De staat van onze buggy, zowel technisch als wat het comfort betreft, blijft aandacht vragen. 

(Verslag: Tom Waals – voorzitter) 

 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
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PR-commissie (voorzitter Pierre van Lier)  

 
De PR-commissie van golfbaan Het Woold bestaat uit drie leden die zorgen voor de verslaglegging van de activiteiten 

op en rondom de golfbanen van ‘Het Woold’.  
Geschreven verslagen maar ook foto's van al wat noemenswaardig is voor de leden en gasten van het Woold worden 

op de website geplaatst. Via de nieuwsbrieven wordt stelselmatig contact onderhouden met geïnteresseerden in de 

golfsport en aandacht gevraagd voor de speciale activiteiten die door de WECO of EVCO georganiseerd worden.  

Maar ook van de reguliere verenigingsactiviteiten zoals Open Dagen, recepties, voorlichtingsavonden, de AV en theo-

rieavonden wordt verslag gedaan.  

 

In het jaar 2021 is de website van Het Woold vernieuwd. Dat was een flinke klus. De nieuwe site navigeert gemakkelij-

ker en is meer mobielvriendelijk dan de oude. De artikelen worden mooier en beter getoond aan de lezers en ook voor 

de afwikkeling van boekingen en aanvragen zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd.  

Ook nu nog vinden regelmatig aanpassingen plaats op basis van input van leden en overige gebruikers van de site. Blijf 

uw suggesties sturen, want de website wordt er beter van. 

 

Onze communicatieve doelstellingen zijn in 2021 niet verwezenlijkt. We wilden meer verslagen plaatsen, meer compe-

titieteams aan het woord laten en tijdens de golfcompetities de frequentie van nieuwsbrieven en informatievoorzie-

ning opvoeren. Het liep door de coronabeperkingen anders dan gepland. Het aantal activiteiten op de banen en in het 

clubhuis liep drastisch terug. Dat is niet anders en we kijken samen met u reikhalzend uit naar betere tijden. 

(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 2021 werden 14 teams met in totaal 99 spelers ingeschreven voor de NGF-competitie: 

 

Team Klasse 

Dames 1, 27 holes Hoofd 

Dames 2, 27 holes 3de 

Heren 1, 36 holes 1ste 

Heren 1, 27 holes Hoofd 

Heren 2, 27 holes 5de 

Dames 1 senioren, 18 holes 2de 

Dames 2 senioren, 18 holes 2de 

Heren 1 senioren, 27 holes 4de 

Heren 2 senioren, 27 holes 5de 

Heren 1 senioren, 18 holes 1ste 

Heren 2 senioren, 18 holes 2de 

Heren 3 senioren, 18 holes 3de 

Heren 4 senioren, 18 holes 4de 

Jeugd 1, 18 holes 1ste 

 

Net als in 2020 nam de NGF begin maart het besluit om de competitie niet door te laten gaan als gevolg van COVID-19.  

De jeugdcompetitie werd door de NGF verplaatst naar oktober en kon wel doorgang vinden: ons jeugdteam eindigde 

als derde in hun poule. 

 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
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De vereniging ondersteunde ieder team met 300 euro. Voor Heren I, Dames I en Jeugd I op zondag was er een aanvul-

lende bijdrage ten behoeve van trainingen. Ook de overige teams hebben zich begin 2021 intensief voorbereid op de 

competitie en hun bijdrage omgezet in lessen bij onze pro’s. 
Om al die voorbereidingen niet verloren te laten gaan en om het teamgevoel te versterken, heeft de Technische Com-

missie een interne competitie georganiseerd: alle dames- en herenteams hebben in april een onderlinge competitie 

gespeeld in drie poules. Het enthousiasme was groot met dank aan het management van onze baan dat starttijden ter 

beschikking stelde.  

De volgende teams mochten van het Bestuur een prijs in ontvangst nemen omdat ze als eerste in hun poule zijn geëin-

digd: 

• Heren 1 senioren, 27 holes 

• Dames 2, 27 holes 

• Heren 1, 36 holes 

 

Vanaf juli konden leden van het Woold zich inschrijven voor de competitie van 2022. 

Het samenstellen van de teams was weer een uitdaging: de selectie vond dit jaar voor het eerst plaats op basis van de 

persoonlijke WHS index, gerealiseerd in qualifying wedstrijden. 

Het resultaat is dat 15 teams zijn ingeschreven voor de competitie in 2022 met in totaal 105 spelers: 

 

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 

Dames 3 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 

 

Wij wensen alle teams veel succes en golfplezier in 2022; te beginnen met de voorbereidingen begin 2022. 

(Verslag: Jan Karel Jobse – voorzitter) 

 

Wedstrijdcommissie (voorzitter Frans Renette). 

 

Terugkijkend op 2021 was het voor het organiseren van wedstrijden een moeilijk jaar. Vooral in het begin en de laat-

ste maanden waren er de nodige beperkingen door Corona en ook het weer werkte niet mee. Toen de coronaregels 

wat versoepelden ging het regenen en was de baan te nat. We hebben getracht alle wedstrijden, waar mogelijk, in de 

normale vorm te laten doorgaan. Wat betreft de zomermaanden is dat goed gelukt.  

De maandagcompetities op de Vier Eijckenbaan en Gezandebaan hadden toch nog een groot aantal deelnemers. In 

totaal hebben ruim 140 leden deelgenomen aan de wedstrijden op de Vier Eijckenbaan en ruim 40 deelnemers op de 

Gezandebaan. Dit alles gedurende 22 weken.  

 

We zijn dit jaar gestart met het nieuwe World Handicap Systeem. Dit ging niet geheel vlekkeloos omdat Egolf4u nog 

niet volledig was herschreven voor deze vorm maar dit is inmiddels opgelost. 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
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Ook de woensdagavondwedstrijden zijn in april gestart met voorinschrijving in plaats van inloop en 3 x 8 weken in drie 

competities. Ook hier gemiddeld ruim 30 deelnemers en een aantal “Vrienden van het Woold” die dit jaar ook konden 

inschrijven. 

De Maandbeker is iedere laatste zaterdag van de maand van maart t/m september gespeeld met ook nu weer een 

groot deelnemersveld in de klasse Strokeplay (tot Hcp 20) en Stableford (Hcp hoger dan 20). 

De Woold-Rydercup is in 2021 voor de vierde keer gehouden met een deelnemersveld van achttien (18) teams. Het 

was spannend tot de laatste dag. Het team “De Franse slag” moest tijdens de finalewedstrijd de eerste positie toch 

nog prijsgeven aan het team “Atlantis”. 

De clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay konden dit jaar gelukkig doorgegaan. 

Matchplay is dit jaar gespeeld in de traditionele vorm met afvalsysteem; voor volgend jaar wordt gekeken naar een 

iets andere vorm waarbij iedere deelnemer meer wedstrijden gaat spelen. 

Vorig jaar waren de Strokeplay-rondes verdeeld over twee weekenden maar dat was nu niet nodig, al was bij de prijs-

uitreiking de 1,5 meter door enthousiasme soms moeilijk te handhaven.  

Een deelname van tien (10) heren van wit bij de Strokeplay was veel minder dan voorgaande jaren; bij de vrouwen van 

blauw was dit gelijk maar met zes (6) deelnemers ook weinig. De heren van geel en de dames van rood hadden wel 

een goede bezetting. De clubkampioenen zijn 3 oktober vereeuwigd in de Circle Of Fame. 

 

Iedere donderdag is het Ladies Day met een zomer- en wintercompetitie. In de zomer waren er zo’n 30 dames die re-
gelmatig deelnamen. In de winter is dat iets minder. 

In augustus kon de Vriendinnendag helaas vanwege corona niet doorgaan. 

Dit jaar was het 2e jaar van de Summer-tour, een competitie voor de lage handicappers. 

De 9-holes competitie op dinsdagavond had voldoende deelnemers, de 18-holes was wat moeilijk in te passen omdat 

het avondwedstrijden waren. In 2022 gaat daarom de 18-holes vervallen en de 9-holes-wedstrijd gaat naar de donder-

dagavond. 

De Woold Masters, begin oktober, was weer met shotgun en bijna 100 deelnemers. Het weer werkte dit jaar weer niet 

mee en de wedstrijd werd afgelast maar het geplande diner maakte veel goed.  

De zondag na de Woold Masters is het altijd mooi weer, misschien een optie voor volgend jaar? 

In november zijn de wintercompetities 2021-2022 van start gegaan, zowel voor de ladies als de maandagspelers. Deze 

editie helaas met een zeer natte december en met alle coronabeperkingen. 

De uitwisseling met de Swinkelsche kon helaas ook dit jaar niet doorgaan.  

 

Begin november is in samenwerking met de baaneigenaar de activiteitenkalender voor het komende jaar vastgesteld. 

De belangrijke data staan in de agenda 2022 op de site zodat u deze al ruim van tevoren kunt noteren. Wij hopen dat 

alle evenementen door kunnen gaan, we blijven optimistisch en zien het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet! 

Een sportief en goed 2022 toegewenst, 

(Verslag: Frans Renette - voorzitter Weco) 

 

 

OVERIGE ZAKEN 

 

Veiligheid en gezondheid. 

 

In samenwerking met het baanpersoneel en de caddiemasters bewaken negentien (19) marshalls de veiligheid op en 

rondom de banen. De buggy van de marshall is uitgerust met een AED en een EHBO-koffer. Een tweede AED staat ter 

beschikking in het kantoor van de caddiemaster. 

Alle marshalls en caddiemasters hebben de cursus Reanimatie en AED gevolgd. Tot de opgeleide cursisten behoren 

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

Wellicht ten overvloede, maar ook in 2021 zijn de herhalingscursussen vanwege de RIVM-richtlijnen niet doorgegaan.  

http://www.golfbaanhetwoold.nl/
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AFSLUITING 

 

2021 was wederom een bijzonder jaar, waarin veel activiteiten werden afgelast. Ondanks de coronapandemie is bin-

nen de mogelijkheden die er nog waren veel aangepast werk verricht door onze vrijwilligers, door de Golfopleiding en 

door personeel van Green Valley Resort, de caddiemasters, de greenkeepers en het horecapersoneel. Op allerlei ma-

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

nauwe samenwerking 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 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/

