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JAARVERSLAG 2020 

 

35e verenigingsjaar van 1-10-2019 t/m 30-9-2020 

 
Helaas moeten wij in dit jaarverslag melding maken van het overlijden van de volgende 
leden: Leo van de Water, Don Versteegen, Joke Asselberg, Wim Beekhuijzen, Ria Bouwens, 
John Felix, J. Boksteijn, Sven Bosveld, Rob Leijn, Piet Dekkers en Gonneke van Leeuwen. 

 

Samenstelling bestuur 

• Joost Engel   Voorzitter Voorzitter, Algemene zaken 
• Mieke Albers    Vice-voorzitter ClubBreed Golf, Rabbit, Klachten, 

Ballotage, Nieuwe leden 
• Matthieu van den Bosch Penningmeester Jeugd, Bridge, Evenementen, 

Handicart 
• Gerard Jansen   Secretaris  Communicatie 
• Cor de Beijer   Lid Herendag, R&H, Players 1st 
• Hubert Lammers  Lid NGF-Competitie, 

Wedstrijdcommissie, Clubreferee 
• Gerard Jansen   Lid  Communicatie 
• Marianne Kalthoff   Lid Baancommissie, Damesdag,  

Golf 7-Daagse, Senioren 
 
Door het bestuur is dit jaar meer dan 12 keer vergaderd, waarvan 3 maal een digitaal 
overleg middels Zoom. Eind augustus heeft er een tweedaagse heisessie plaatsgevonden, 
waarbij o.a. beleidszaken aan de orde kwamen. 

Tezamen met de commissievoorzitters werd afgelopen jaar eenmaal vergaderd. Tevens werd 
samen een document opgesteld waarin functie-taakomschrijvingen zijn opgenomen. 
Met de directie van de BV heeft periodiek het gebruikelijke overleg plaatsgevonden. Door de 
ontstane corona crisis heeft er met de BV veelvuldig overleg plaatsgevonden over de 
noodmaatregelen en de gevolgen voor de golfsport.  
 

De leden van het bestuur hebben deelgenomen aan alle door de NGF georganiseerde 
vergaderingen en workshops. 
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Tijdens de ALV op 22 november 2019 werd het volgende speerpunt gepresenteerd: 

“Lustrum 2020” 
 

Met veel enthousiasme werd door Lustrumcommissielid Reinoud van Assendelft op de ALV 
2019 de lustrumcommissie gepresenteerd en de start aangekondigd van het 7e lustrum.  
Tijdens de nieuwjaarbijeenkomst werd door de commissievoorzitter, Paul de Kerf, het 
startshot gegeven voor het lustrumjaar. Het thema 7 stond daarin centraal en bood tal van 
mogelijkheden. Golfballen werden besteld, champagne ingekocht, lustrumkaarten gedrukt, 
plannen gemaakt, opties vastgelegd, een flyer geprint. Als pakkend lustrummotto kozen ze 
voor “35 jaar, altijd swingend, nooit van slag”. De commissies werden uitgedaagd om 
rond het thema 7 een ludieke wedstrijdinvulling te bedenken. 
 
Tijdens de traditioneel zeer geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari vond de 
bekendmaking plaats van de Golfster, Golfer en Jeugdgolfer van het jaar. De Golfster van 
het jaar is geworden Els Cretier, Golfer van het jaar Jorden Jurriëns. De Jeugdgolfer van het 
jaar werd ook Jorden Jurriëns. 
 
Vanaf maart kwam het totale clubleven stil te liggen, geen wedstrijden of andere activiteiten.  
Ook de NGF-competitie 2020 werd geannuleerd. 
Achter de schermen werd door een afvaarding van het bestuur, Cor de Beijer en Gerard 
Jansen, regelmatig overleg gevoerd met de General Manager (GM) van de BV, Boy van den 
Dungen. Veel overleg stond in het teken van de voorbereiding als de golfbaan weer open 
zou gaan. Dagelijkse updates van de NGF en coronamaatregelen werden geanalyseerd en 
regelmatig gecommuniceerd naar de leden. Begin mei was het dan zover, de jeugd mocht 
onder strikte voorwaarden weer beginnen. En niet veel later op maandag 11 mei een “Warm 
Welkom terug” voor alle leden. We mochten ondanks de corona crisis weer gepast gaan 
genieten van de golfsport. 
Eén van die voorwaarden is zeker voor Het Rijk van Nijmegen nieuw en betrof het digitaal 
reserveren. De afspraak uit de nieuwe Samenwerking Overeenkomst om ten behoeve voor 
meer speelruimte voor de leden het traject van Spiraal naar Digitaal te gaan onderzoeken 
kwam abrupt in beeld. De eerste stap van Spiraal naar Digitaal zou oorspronkelijk op 1 april 
van start zijn gegaan. Leden zouden dan de mogelijkheid krijgen om naast het gebruik van 
de spiraal om 48 uur voor de gewenste datum starttijd te reserveren op vrije plaatsen op de 
door de BV aangewezen lussen.  
Het was even wennen in het begin, 14 dagen voor de gewenste datum starttijd reserveren 
op 45 holes.  Verder waren de wedstrijden / evenementen van zowel de vereniging als van 
de Golfbaan geannuleerd. Hieronder viel o.a. de Golf 7-Daagse, de jaarlijkse Haringparty en 
Rijk van Nijmegen Bokaal. 
Vanaf 1 juni mocht de horeca weer open en was het tevens weer mogelijk om in beperkte 
mate wedstrijden te organiseren. Helaas was het niet meer mogelijk om met grote groepen 
na afloop van een wedstrijd bij elkaar te komen, alle shotgun wedstrijden kwamen hierdoor 
tot nader order te vervallen.  
 
De leden werd gevraagd hun ervaringen over het reserveringssysteem met ons te delen; 
vijftig reacties, zowel positief als negatief, kwamen per e-mail binnen. 
In een extra Golfpost van augustus is uitvoerig beschreven hoe de situatie rond het 
reserveringssysteem erbij stond, ook werd aangekondigd hoe we verder zouden gaan. 
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In augustus werd in samenwerking met de BV een werkgroep geformeerd om alle aspecten 
van het reserveringssysteem te analyseren, incl. de vijftigtal e-mails die eerder ontvangen 
waren.  
De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Bart Durlinger (voorzitter), Ingrid Beltman, 
Clemens Teeuwissen en Rogier Corten van de club en van de Golfbaan: Dominique de Bock, 
Adrie van Rooij en Boy van den Dungen. Eind oktober zal de werkgroep haar conclusies en 
rapport aanbieden aan de opdrachtgevers: BV en vereniging. 

Players 1st 
Ook vorig jaar werd de enquête Players 1st gehouden, de resultaten, verbeterpunten etc. 
zijn samen met de BV geanalyseerd. We wilden met deze analyse de dialoog aangaan met 
de leden. Een nieuw platform werd ingesteld: “Ledenpanels” met de vraag: ”Wat zou u 
graag anders zien”. 
De bijeenkomsten werden voor het eerst in januari georganiseerd voor de volgende 
leeftijdsgroepen: 31-50 en 51-65. 
De bijeenkomsten met de ledenpanels in januari en begin februari hebben een schat aan 
reacties en verbeterpunten opgeleverd! Een aantal daarvan zijn op korte termijn uitgevoerd 
een aantal zal op een later tijdstip worden uitgevoerd. 
De panels waren zo waardevol dat wij ze volgend jaar weer worden georganiseerd. 
 
Eind augustus en begin september zijn weer twee ledenpanels georganiseerd. 
Het bestuur en de BV hadden de behoefte om van de leden te vernemen hoe zei de 
afgelopen periode van Lock-down en geleidelijke opening, met een nieuw 
reserveringssysteem, hebben ervaren. Opnieuw kon worden geconcludeerd dat deze 
bijeenkomsten een belangrijk klankbord zijn geworden voor het bestuur. 
 
Quote uit de Golfpost september 
“Tijdens de twee avonden stonden de vier thema’s speelmogelijkheden(in het bijzonder het 
digitale reserveringssysteem) de kwaliteit van de baan, communicatie en het 
verenigingsleven centraal met als kern vragen: 
Wat gaat goed?- Wat kan beter?-Hoé kan dit beter? 
De feedback op de speelmogelijkheden gaf aan dat leden zowel tevreden zijn met het 
huidige systeem waarbij geboekt kan worden op 45 holes zonder ledenbaan als dat leden 
graag teruggaan naar de 18 holes ledenbaan met de spiraal. Alle reacties zijn verzameld en 
worden integraal doorgestuurd naar de werkgroep “Van spiraal naar digitaal”. 

Top Golf  
Het afgelopen jaar is door Professioneel beleid - een denktank waarin afvaardigingen van: de 
Golfschool, Bestuur, Jeugd, Competitie en ClubBreedGolf zijn vertegenwoordigd - het plan 
Top Golf ontwikkeld. Dit TopGolf plan, met uitgesproken ambities voor de nabije toekomst, 
werd gepresenteerd in de Golfpost van september 2020.  
 
Beleidsplan 2020-2025 
Het afgelopen jaar is door o.a. Cor de Beijer en Bart Durlinger gewerkt aan een nieuw 
beleidsplan. Alle bestuursleden hebben daarbij hun input geleverd. 
Het beleidsplan was één van de belangrijkste thema’s tijdens de tweedaagse heisessie van 
het bestuur. Het “Beleidsplan 2020-2025” heeft de nieuwe missie meegekregen: 
 
“Golfclub Het Rijk van Nijmegen is in de regio zowel in competitief als in recreatief opzicht de 
meeste attractieve golfclub voor het beoefenen van de golfsport” 

Ons motto: “Samen meer Golfplezier” 
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Het beleidsplan is inmiddels gedeeld met de commissievoorzitters. Aan hun is gevraagd het 
kritisch te lezen en vragen en of opmerkingen kenbaar te maken. 
Het plan is ook gedeeld met de directie van de BV en zal één van de agenda stukken zijn van 
de komende ALV. Nadat alle input is verwerkt zal het definitieve beleidsplan ter goedkeuring 
worden voorgelegd bij de eerstvolgende fysieke ALV. 
 
Sponsorcommissie 
Nieuw dit jaar is de Sponsorcommissie, deze bestaat uit twee actieve leden: Voorzitter 
Sjoerd Jan de Vries en Theo Daamen. Ze zijn voortvarend van start gegaan. Dit heeft 
geresulteerd dat we nu een 15-tal sponsors hebben.  
 
Communicatie 
Eind 2019 is een start gemaakt met de uitvoering van het nieuw communicatiebeleidsplan. 
Alle portefeuillehouders communicatie van de commissies hebben deelgenomen aan het 
eerste platform overleg. Werken vanuit een planning i.p.v. ad-hoc kan alleen als we een 
gezamenlijke jaarkalender opzetten. De start is gemaakt; voor de meeste was het wennen. 
Helaas is door corona alles stil komen te liggen. Alle clubactiviteiten vervielen. Eind 2020 zal 
een planning worden gemaakt en in de kalender worden gezet.  
Wat is er wel gedaan? Door de corona crisis zijn we noodgedwongen teruggegaan naar een 
ad-hoc beleid. Communicatie werd medebepaald door de actualiteit van de dag.  
Er zijn vanaf oktober 2019 tot 30 september 16 Golfposten verstuurd naar ±1860 leden, 
deze zijn gemiddeld door 77% van de leden geopend, het hoogste percentage werd gehaald 
bij de Golfpost “Warm welkom terug”: 83%. Ook zijn er talloze berichten geplaatst op de 
site. Is dit voldoende? Nee. Achter de schermen gebeurt ontzettend veel, waarbij juist 
transparantie en helderheid in de uitvoering van beleid van groot belang zijn in het begrijpen 
waarom welke keuzes worden gemaakt. Een goede en heldere communicatie is daarbij 
eveneens van groot belang. 
Het aantal leden van onze vereniging bedroeg per 30 september 2020 totaal 1845, en was 
onderverdeeld in:  
A-leden: 1482, B-leden 11, BT-leden 43, D-leden 129, CS -leden 88, C-leden 16, en 
T-leden 76.  
Afgelopen jaar werden nieuwe leden periodiek uitgenodigd voor een uitgebreide 
kennismaking met afvaardiging van bestuur, commissies en BV. Deze meetings werden door 
de bezoekende nieuwe leden als zeer waardevol ervaren. 

U wordt van harte uitgenodigd kennis te nemen van de wapenfeiten van al onze commissies. 
Deze staan beschreven in de hierna volgende jaarverslagen. 

 

Secretaris, 

Gerard Jansen  
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Automatiseringscommissie  
 

De huidige website draait inmiddels alweer voor het 2e jaar en wordt door vele leden als 
prettig ervaren. Hetgeen natuurlijk niet betekent dat er op de achtergrond niets gebeurt. 
Waar nodig worden nog verbeteringen uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de lay-out van het 
fotoalbum ge-update en is de interface tussen e-golf4u en onze website aangepast m.b.t. 
wedstrijduitslagen. 
Door verhoogde veiligheidseisen van Apple ontstonden er problemen in de communicatie 
tussen de database van e-golf4u en onze website waardoor een aantal leden inlog 
problemen hadden en bijvoorbeeld niet konden inschrijven voor wedstrijden. Deze 
problemen zijn inmiddels opgelost. 
 
Het team van de automatiseringscommissie is versterkt met Jan Geurts die tevens de 
voorzittershamer overneemt van Ronald Koers die dit jaar zal aftreden als voorzitter. 

Nieuwe samenstelling automatiseringscommissie 
Jan Geurts (voorzitter) 
Mathijs de Bruijn 
Eddy May 
 
Baancommissie   
 
In een in alle opzichten bijzonder jaar heeft de baancommissie zijn werkzaamheden in het 
afgelopen jaar uitgevoerd. Eind 2019 konden we nog bij elkaar komen om de wensen en 
werkzaamheden aan de baan te bespreken. Vanaf half maart waren ook wij genoodzaakt om 
onze overleggen op te schorten en via het mooie medium WhatsApp onderling te 
communiceren. Wat daarbij wel opviel is dat we nog sneller konden schakelen met de 
greenkeeping staff en we snel zaken af konden stemmen. Afgelopen jaar is het jaar waarin 
de robot maaier zijn intrede heeft gedaan op onze golfbaan, we moesten er allemaal een 
beetje aan wennen. Stopt hij nu, ziet hij me wel, wanneer krijg ik een signaal dat ik mag 
slaan? Het zal ons in het begin allemaal wel eens zijn overkomen. Wat we zien is dat de 
fairways mooier gemaaid worden en dat ze altijd dezelfde contouren hebben. Helaas is de 
beregening van de baan het afgelopen jaar voor een deel, mede door twee blikseminslagen, 
defect geraakt waardoor een aantal fairways in het najaar er slecht bij liggen. Komende 
winter zal dit worden opgepakt door de mensen van de Enk en hopen we dat we volgend 
jaar weer op mooi onderhouden fairways kunnen spelen. Dit jaar is het onderhoud van de 
baan soms wat in het gedrang gekomen met belangrijke wedstrijden waardoor we op net 
gezande greens moesten spelen. Helaas was het door de herschikking van de wedstrijden en 
het afgesproken onderhoudsplan niet altijd mogelijk om geen “last” van het onderhoud te 
hebben. Gelukkig begrijpen veel leden dat en is er ook wel begrip voor deze uitzonderlijke 
situatie. Wij als baancommissie hopen dat we samen met de BV en de mensen van de Enk 
volgend jaar weer op een top baan kunnen spelen. Voor suggesties en feedback staan we 
natuurlijk ook komend jaar weer open. 
De baancommissie 
Michel Dams 
Gijs Overdijk 
Johan Ganzeman 
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Bridgecommissie 
 
Het afgelopen winterseizoen speelden we, zoals gewoonlijk op de woensdagavond, het 
mooie spel dat bridge heet. Het aantal bridgers per avond schommelde tussen de 20 en 30 
paren en was dus vergelijkbaar met andere jaren. Het aantal contributie-betalende leden is 
ook redelijk constant, ongeveer 90 personen. Dit keer werd het bridgeseizoen geopend op 2 
oktober 2019 met een Texas Scramble golfwedstrijd in de middag en een bridgedrive in de 
avond. De eerste in een reeks van in totaal 20 gezellige bridgeavonden. Zoals gebruikelijk 
werden de bridge-uitslagen door de spelers en speelsters in hun computerkastjes ingetypt. 
De centrale computer zorgt er dan voor, dat de uitslag van de avond direct na de laatste 
ronde bekend is. Het systeem heeft dankzij de vaardigheden van onze pc-mensen tot volle 
tevredenheid gewerkt. 
De voor maart 2020 geplande bridgeavonden, inclusief de afsluitende 
golfwedstrijd/bridgedrive, zijn helaas niet doorgegaan wegens de corona lock-down. Ook het 
bridgeseizoen 2020/2021 gaat vanwege het coronavirus niet door. 
De samenstelling van de Bridgecommissie werd aan het eind van dit seizoen gewijzigd. 
Onder dankzegging voor het vele werk wat ze voor de bridgers hebben gedaan, werd 
afscheid genomen van: Walther van Venrooij, Paul Montijn, Jet Reus en Will Reus. 
De commissie ziet er nu als volgt uit: 
René van Dijk (voorzitter), Ria Koeneman (secretaris), Marijke Luijkx (penningmeester), 
Leonore van Dijk (organisatie bridgedrives), Bert Koeneman (computer beheer), Leny de 
Bruijn (materialen), Mathijs de Bruijn (computerbeheer, website), Hans Rutgers 
(computerbeheer), en Ria Verheijen (materialen, golfwedstrijden). 
 

 

ClubBreed Golf 
 

Terugblik 2019-2020 
Doel van de commissie is om leden sneller te laten integreren in de club, om het spelplezier 
en spelniveau te vergroten en om leden te stimuleren vaker naar de golfbaan te gaan. Dat 
doet de commissie vooral via het organiseren van groepstrainingen en thema-activiteiten die 
voor alle leden toegankelijk zijn.  
 

 



7 
 

Samenstelling en mutaties commissie 
De commissie kent de volgende samenstelling: 

- Luc Rohof, voorzitter 
- Monica De Kerf-Klessens, secretaris  
- Anita Wolters, penningmeester 
- Harry Langhout, lid 
- Joost van Maanen, lid  
- Paul Campman, lid 

Ook zijn twee mentoren verbonden aan CBG: Antoon Mutgeert en Henk Engel, die veldwerk 
bij de groepstrainingen en inloopgolf voor hun rekening nemen. 

Mieke Albers, portefeuillehouder CBG in het bestuur, heeft herhaaldelijk deelgenomen aan 
het overleg. De commissie heeft zeer regelmatig, gemiddeld om de 3 weken, vergaderd. 
Anita Wolters heeft de rol van penningmeester van Monica De Kerf-Klessens overgenomen.  
Eind september 2020 heeft Paul Campman besloten zijn bijdrage aan CBG te beëindigen. 
Zoals bekend zal Harry Langhout de rol van voorzitter overnemen van Luc Rohof. 
Er is ook een nieuwe taakverdeling gemaakt. 

Activiteiten commissie 
Door het coronavirus hebben vanaf maart tot juni 2020 de activiteiten nagenoeg stilgelegen. 
De commissie kan de volgende activiteiten rapporteren: 

• Groepstrainingen: 
De groepstrainingen worden nu elk kwartaal (seizoen) georganiseerd. 
Gemiddeld wordt er door zo’n 100 leden per kwartaal aan de groepstrainingen deelgenomen. 
Sinds het begin van de groepstrainingen in 2019 zijn er ongeveer 300 unieke deelnemers. 

• Inloopgolf: 
Nieuw is Inloopolf, dat 14 oktober 2020 van start is gegaan. Vooralsnog 1 x per week.  
Je schrijft je in via e-mail: clubbreedgolf@golfclubhetrijkvannijmegen.nl of via de 
wedstrijdkalender. Je wordt ingedeeld in een flight van 3 of 4 en gaat op de aangegeven tijd 
van start voor 9 holes (corona). Het is geen wedstrijd. Inloopgolf is voor iedereen: jong, oud 
of belegen. 

• Thema-activiteiten: 
Door het coronavirus konden de twee geplande thema activiteiten geen doorgang vinden: De 
ClubBreed Golfbokaal in juni 2020 en de presentatie van R-J Derks voor oktober 2020.  

• Golffitness:  
Dit onderdeel is niet door iedereen met groot enthousiasme ontvangen. Er wordt nu voor de 
wintertraining 2020/2021 via een wat aangepaste opzet “golffit” aangeboden als onderdeel 
van de reguliere groepstrainingen. 

• Staalkaart: 
De inventarisatie van trainingsmogelijkheden voor onze leden aangeboden door “De 
Golfschool” is gemaakt samen met pro’s en de GM. Het aanbod vanuit de Golfschool kent 
nog geen consistente tariefsopbouw.  
Samen met de penningmeester van het bestuur, pro’s en GM wordt getracht daar lijn in te 
brengen. Door het vertrek van de GM is ook de noodzakelijke aansturing van de Golfschool 
verdwenen, waardoor dit project nog niet kon worden afgerond. 
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Beleid CBG 2021    
CBG wil groepstrainingen (met golffit), inloopgolf en thema-activiteiten volgend jaar 
voortzetten, verder uitbouwen en perfectioneren. 
 
In het kader van de piramidegedachte wil de commissie de trainingsbehoefte vanuit de club 
gaan peilen en bevorderen.  Wij signaleren dat er uit de groep van de hoge (< hcp 12) en de 
lage handicappers (> hcp 36) weinig aan de trainingen wordt deelgenomen. CBG is bezig 
een plan te ontwikkelen om gedurende een langere periode van bijvoorbeeld een of twee 
weken in het voorjaar, de leden “op te vangen” die in die periode willen gaan spelen en hen 
kort te interviewen over hun wensen, alsook kennis te laten maken met de activiteiten van 
de club en CBG. 
Gedacht wordt aan de ClubBreed Golfweek of – weken, dus primair bedoeld om te 
onderzoeken waarom een groot deel van de leden (nog) niet actief aan club- of CBG- 
activiteiten deelneemt.  
 

Communicatiecommissie 
 

Het is een merkwaardig jaar geweest, ook voor de communicatiecommissie. 

Communicatiestructuur 
In september 2019 waren we een heel eind met de nieuwe communicatiestructuur zoals die 
vanuit bestuur met behulp van Bart Durlinger was ingericht. De eerste bijeenkomsten met 
het platform communicatie zijn gehouden. Vanuit onze commissie is Mia Litjes in de 
implementatiecommissie gevraagd. Conform het communicatieplan heet de webcommissie 
voortaan Communicatiecommissie. Het zou tot eind september duren voordat we ook 
werkelijk voor die naam kozen. De afkorting is ComCie. 
 
Bezetting 
Will Reus stapte september 2019 op en droeg het voorzitterschap (ad interim) over aan 
Elisabeth Roelvink. Eric Bourgonje stopte door omstandigheden tijdelijk met de 
werkzaamheden binnen de commissie en Mariël Berkhout was overgestapt naar het bestuur.  
Op de ALV vroegen we aandacht voor de onderbezetting van de webcommissie. 
Nieuw in de commissie is Marian Rutten, ze heeft per 22 september het voorzitterschap 
overgenomen. Het andere goede nieuws is dat Eric Bourgonje weer actief is in de commissie 
en Mariël is ook weer lid. 
Tussen 15 maart en 15 juni lag alles een beetje stil en zijn we niet bij elkaar gekomen. We 
plaatsten corona-mededelingen en verzorgden verschillende Golfposten. 
 

Taakverdeling 
Gaandeweg is er een kerngroepje gevormd dat de Golfpost verzorgt. We zijn in gesprek over 
de beste taakverdeling binnen de commissie. Wel of geen piketdienst, wel of geen 
aanspreekpunten voor de commissies. 
Vanuit het bestuur werkten sommigen van ons intensief samen met Gerard Janssen. Eind 
september kwam zijn opvolger als referent Bart Durlinger voor het eerst bij de vergadering. 
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Competitiecommissie 
Samenstelling commissie 
Per augustus 2020 heeft Gonneke van Leeuwen de CC verlaten. Ons heeft het trieste 
bericht bereikt, dat zij op 16 oktober jl. is overleden. 
De werkzaamheden kunnen zeer wel door de overgebleven commissieleden worden verricht. 
Met name speelt daarbij een rol, dat de omvang van de werkzaamheden door digitalisering 
aanzienlijk zijn verminderd. 
 
Omschrijving/benoeming activiteiten 

• Verzorgen inschrijvingen en indeling teams (periode juli – oktober); totaal 30 teams. 
• Onderhouden contacten met NGF 
• Stimuleren oefenen spelers: 

- opwaardering e-range sleutel 50 tikken (kostenverdeling cie. en BV) 
- oefenmiddag matchplay om de week op zaterdagmiddag van november tot maart  
  op 9 holes (BV-lus)  
- ballen slaan driving range één keer per 14 dagen woensdag en de andere week op  
  zaterdagen van 17.00 tot 19.00 uur; 5x heeft een pro ondersteunende tips gegeven 
  aan spelers gedurende 2 uren; helaas is van de mogelijkheid om na het oefenen te 
  eten in het clubhuis nauwelijks gebruik gemaakt; 
- scramble wedstrijd voor teams in maart was gepland maar in verband met de 
  coronacrisis is deze wedstrijd geannuleerd; 
- trainingen dames- en herenselecties bij Guido, putting sessies bij Rob Mouwen   
  verder hebben de selectieteams diverse oefenwedstrijden tegen andere clubs  
  gespeeld. 
 

Competitiedagen 
Helaas is de competitie niet doorgegaan in verband met de Corona-crisis. 
Om de teamspirit van de selectiespelers hoog te houden, zijn de trainingen van deze teams 
in de zomer van 2020 hervat en is door Guido Loning een laddercompetitie opgezet. Hierin 
zijn ook de 1ste teams 27 holes en de senioren 1ste teams 27 holes betrokken. 
 
Financieel 
Begroting niet overschreden; zie begroting/werkelijke kosten. 
De werkelijke kosten zijn door het wegvallen van de competitiedagen zelf aanzienlijk lager 
uitgevallen dan begroot. 
 
Planning/activiteiten/doelstellingen seizoen 2020-2021 
Selectieteams: 
De herenselectie 36 holes zal wederom uit 2 teams bestaan. 
De visie van golfpro Guido zal bij de indeling (mede)bepalend zijn. 
Er zal weer 1 damesselectieteam zijn. 
Met de golfpro wordt gekeken naar potentieel jonger talent voor aanvulling van de selectie in 
de toekomst. 
Doelstelling heren 1: promotie naar hoofdklasse. 
Doelstelling dames: handhaving/goede positie in 1ste klasse. 
Doelstellingen overige teams: handhaving in klasse en/of promotie waar mogelijk. 
Overig: 
Om de club over de hele linie naar een hoger niveau te tillen en mede gelet op het hoge 
niveau van de seniorencompetitie, is besloten om de senioren dames 1 27 holes en senioren 
heren 1 27 holes ook selectieteams te maken. Wellicht kan hierdoor een goede doorstroming 
bevorderd worden vanuit de (zondag/dinsdag) competitie naar de seniorencompetitie met 
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jongere seniorenspelers met een lage handicap. 
Bij de NGF zullen 30 teams aangemeld worden voor de competitie 2021. Per februari/maart 
2021 worden de basisspelers per team aan de NGF doorgegeven. Iedere basisspeler zal 
volgens de huidige regels minimaal één keer moeten spelen tijdens de competitie. 
Geplande activiteiten: 
- opwaardering e-range sleutel met 25 tikken per januari 2021 
- selectieteams invulling trainingen, oefensessies en begeleiding volgens het topgolf 
plan van Guido Loning 
- stimuleren oefenen door teams in het algemeen 
- in samenwerking met wedstrijdcommissie: winterwedstrijd teams in februari/maart 
opnemen in wedstrijdkalender. 
Helaas kunnen bepaalde activiteiten van voorgaande jaren als gevolg van de 
coronamaatregelen dit jaar vooralsnog geen doorgang vinden. Te denken valt hierbij aan 
‘ballenmeppen’ op de driving range en oefenen matchplay in georganiseerd verband. 

 
 
Damesdagcommissie     
                                                        
Samenstelling commissie 
Jet Nabuurs (voorzitter), Thea Kersten (penningmeester) en Jet Reus (secretaris). 
Overige leden, Margriet de Bruijn, Gerthie Valk, Annemarie v.d. Winckel, Ellen Dieben, Ingrid 
Beltman, Thea de Beyer, Margreet Mooren, Renée de Vries en Els Cretier. 
Aan het einde van het seizoen 2020 is er een wisseling van de commissie. Gerthie Valk en 
Annemarie v.d. Winckel verlaten de commissie. 
Nieuwe commissieleden zijn Henriette van der Linden en Coosje Brunnekreeft. 
 
Deelnemers van de Damesdag 2020 
De Damesdag telt ongeveer 200 leden. Ietsje minder dan in 2019.  
De sluiting van de golfbaan in het voorjaar en de bijzondere Coronamaatregelen nadien, 
spelen hierin zeker een rol. 
 
Indeling van de dinsdagochtend Damesdag: Speeltijd 8.00 – 11.30 uur.  
Deze speeltijd is dit jaar ruim voldoende Vanaf 30 juni mocht er weer gespeeld worden. Het 
aantal deelnemers blijft wat achter t.o.v. vorige jaren. We hebben meerdere leden gevraagd 
waarom ze niet/minder meedoen. 
Sommige willen uitsluitend spelen met anderen die de Coronaregels strikt naleven. Anderen 
geven aan dat het online reserveren op gewenste tijd en met dames naar eigen keuze de 
voorkeur heeft. Wel wordt er gereserveerd op de dinsdagochtend zodat de gezelligheid van 
de Damesdag niet gemist wordt. 
Elke week is vanaf 8.00 uur gereserveerd voor de qualifying wedstrijd 18 holes en daarna de 
NQ 18 holes en als laatste wordt de 9 holes qualifying wedstrijd gespeeld. De wedstrijden 
worden gespeeld in flights met drie spelers. 
Geconstateerd wordt dat er een groeiende belangstelling is voor het deelnemen aan de 9 
holes. Het aantal 9 holes speelsters stijgt dan ook gestaag. 
 
Winterperiode 
Het winterrooster loopt vanaf de slotdag tot de openingswedstrijd. 
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De winterspeeltijd is van 9.00 tot 11.30 uur.  
 
Contributie 
De contributie bedraagt € 27,50 per jaar. 
Niet-leden van de Damesdag, die incidenteel mee willen spelen, kunnen - voor zover er 
plaats is - tegen betaling van € 5,00 deelnemen aan de wedstrijden. Zij kunnen niet 
deelnemen aan bijzondere wedstrijden. 
 
Beatrijs Klein Beker 
Dit jaar zou voor de 12e keer gestreden worden om de “Beatrijs Klein” (wissel-) Beker”. Deze 
beker is vernoemd naar Beatrijs Klein, de oprichtster van de Damesdag. Hiervoor zouden 
door het jaar heen 6 qualifying wedstrijden gespeeld worden waarvan de 4 beste 
wedstrijden tellen. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege de corona periode. 
De Beatrijs Klein beker werd in 2019 gewonnen door Janet Mom voor de 18 holes wedstrijd 
en door Lida von Reth voor de 9 holes. 
 
Jaarprijzen 2019 
De jaarprijs 18 holes is gewonnen door Ellen Dieben   
De jaarprijs 9 holes is gewonnen door Jeannette Braam 
De prijs voor de meest gewonnen spelvorm wedstrijden 18 holes was voor Tonny Michels  
De prijs voor de meeste keren “best behaalde Bruto-score” bij de 18 holes in 2019 was voor 
Els Cretier en bij de 9 holes voor Janet Mom. 
De Straightest werd gewonnen door Lies Hemmelder 
De jaarprijzen 2019 werden eind oktober (tijdens de slotdag) uitgereikt. 
 
Evenementen van de damesdag in 2020 
10 maart: Openingswedstrijd, shotgun. 
Helaas kwam de corona en zijn er na deze datum geen echte grote wedstrijden geweest 
zoals we gewend zijn, met een gezamenlijke bijeenkomst etc. Er zijn wel corona-proof 
wedstrijden georganiseerd. De bijzondere wedstrijden in de periode april - juli zijn i.v.m. 
Corona niet doorgegaan. Vanaf september zijn deze in aangepaste vorm georganiseerd.            
08 sept: Dames / Heren, shotgun. Deze wedstrijd is niet doorgegaan. Hiervoor in de plaats 
werd (corona-proof) een Dames/Heren /Rabbits wedstrijd gehouden. Dit was een groot 
succes. 
12 okt: Wegens groot succes wederom een Dames/Heren/Rabbits wedstrijd, corona-proof, 
op de maandag van de Herendag. 
27 okt: Slotdag, shotgun Deze wedstrijd zal niet doorgegaan. Hier komt een corona-proof 
wedstrijd voor in de plaats 
De uitreiking van de jaarprijzen van 2020 zullen helaas geen doorgang vinden in verband 
met het corona-virus.   
01 dec: Pepernoten shotgun 9 holes. Deze wedstrijd zal niet doorgaan. Ook hier komt een 
corona-proof wedstrijd voor in de plaats. 

Commissie activiteiten 
Commissievergaderingen vonden plaats op:  
7 januari, 7 april, 7 juli, en 6 oktober 2020. In 2020 is de gebruikelijke onderlinge 
golfwedstrijd van de commissieleden verplaatst naar 17 oktober. We hadden in de maand 
september een teambuilding van de damescommissie. 
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Samenwerking 
De samenwerking met Marianne Kalthoff, bestuursvertegenwoordiger, verloopt goed.  
Volgens afspraak krijgt zij de agenda en notulen van de commissievergaderingen toegestuurd 
en wordt zij op deze wijze op de hoogte gehouden. Marianne is indien mogelijk bij de 
vergaderingen aanwezig. 
Er is een goed en constructief contact met de Rabbitcommissie, Herencommissie en de Regel- 
en Handicapcommissie. 
 
Het doel van de Damesdag is het behartigen van alle zaken betreffende golf op de 
damesdag en zo nodig ook daarbuiten. Gekeken wordt of er een dag georganiseerd kan 
worden met de Damescommissie van de golfclub in Sybrook. 
Belangrijke aandachtspunten naast het golfen zijn het verstevigen van de onderlinge band 
en het bevorderen van het clubgevoel. Gezelligheid staat hoog in het vaandel. 
Wij doen dit door: 

- Ieder met een handicap van 36 en lager op eigen niveau te laten golfen. 
- Nadruk te leggen op de spel- en de etiquette-regels. 
- De overgang naar de Damesdag van de Rabbits en ook van dames die van andere 

verenigingen komen, goed te begeleiden. 
- Communicatiekanalen open en transparant te houden naar alle gremia binnen de 

club en daarbuiten. 
- Gevraagd en ongevraagd advies te geven en te ontvangen. 
- Meer gebruik te maken van het relatiebeheersysteem. 

Dit alles binnen het beleid van de vereniging en B.V. 
 
Hole in One 
Els Cretier heeft 22/9/2020 een hole-in-one geslagen op baan oost 1, par 3. 
 
Golf 5-Daagse 
Samenstelling commissie 
Voorzitter: Maarten Strijbosch 
Penningmeester: Marc Wichers 
Secretaris: Loes Lecluse- Schellekens 
Communicatie: Willem Wijnakker 
Lid: Astrid Vrielink 
Lid: Jeannette Braam 
 
Willem Wijnakker gaat de commissie verlaten. 
Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen. 
In dit lustrumjaar zou de golfweek grootser zijn en bestaan uit 7 dagen, waarvan de 
maandag door de BV georganiseerd zou worden. 
Helaas door Covid 19 hebben we de gehele golfweek moeten afblazen. 
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk van de geplande wedstrijden het volgende jaar, 
2021, alsnog te laten plaatsvinden. 
 
Handicart 
Eind september 2020 waren 169 leden van onze vereniging donateur van de Stichting 
Handicart. Het aantal handicart pashouders is dit jaar tot nu toe 141.           
Het aantal donateurs, die niet tevens pashouder zijn, dit jaar 28, maar die louter uit      
solidariteit ieder jaar doneren, wordt steeds wat kleiner. Opvallend is dat elk jaar enkele 
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pashouders niet doneren. Elke pashouder wordt erop gewezen dat een bijdrage van 50 euro 
passend is. Veel donaties zijn echter minder. Slechts door ruimhartige donaties van meer 
dan 50 euro is de gemiddelde bijdrage van de pashouders 40 euro per jaar. In het afgelopen 
jaar is tot nu toe 8523 euro overgemaakt aan de Stichting Handicart.  
De handicart/pinksterwedstrijd en de verkoopactie van golfballen met het Handicart logo er 
op, zijn dit jaar helaas als gevolg van de corona lock-down niet door gegaan. 
De vereniging heeft haar jaarlijkse bijdrage van 2000 euro in januari voldaan. 
Dit jaar waren 13 handicartbuggy's beschikbaar, waarvan 3 ook voor winterse 
omstandigheden. Een enkele keer was dit aantal te weinig. Voor elke door de Stichting 
Handicart samen met de BV van de golfbaan het Rijk van Nijmegen beschikbaar gestelde 
handicart buggy is 1000 euro nodig. Het is dan ook te hopen dat de pashouders zich goed 
realiseren dat slechts een passende jaarlijkse donatie leidt tot voldoende buggy's. 

Herendag 

De Herendagcommissie had deze periode een vaste bezetting met Reinier Somford 
(voorzitter), Luc Heydendael (vicevoorzitter), Wilbert Gitmans (penningmeester), Han 
Kuijpers (secretaris) en de leden Frits Evers, Peter van Mens, Jan Dirk Schepers en Bert 
Verheij. Cor de Beijer was toegevoegd als afgevaardigde van het Bestuur. Het aantal leden 
fluctueerde zoals gewoonlijk door het jaar door afzeggingen en aanmeldingen, de teller 
stond in oktober op 291 leden. Rob Leijn is eind september overleden. Eind dit jaar zullen 
Reinier en Wilbert afscheid nemen, de commissie heeft de leden Hans van Os en Kinus Crajé 
voorgesteld als opvolgers.  
 
De grote wekelijkse belangstelling voor de Herendag op de maandag continueerde. De vorig 
jaar al gesignaleerde tendens van afname van het aantal 18-holers en toename van 9-holers 
zette voort. Naar de leden toe werd de communicatie onderhouden door de nieuwsbrief, 
nieuwe leden ontvingen een welkomstbrief met informatie over de Herendag.  
De in 2018 opgestarte nieuwsbrief werd na elke commissievergadering en voor of na elke 
belangrijke gebeurtenis de leden toegestuurd met een frequentie van ongeveer 6-8 keer per 
jaar. Er was veel waardering voor deze vorm van communicatie zoals bleek uit een 
toenemend aantal toegestuurde opmerkingen, ideeën, voorstellen en adviezen. Alles werd in 
de commissievergadering besproken en beantwoord en enkele voorstellen kregen een 
gevolg. Het voornemen was dan ook dit jaar 6 maal te vergaderen maar dit moest door 
Corona worden beperkt tot 4 maal, Whatsapp en email bleken een goed alternatief bij 
actuele zaken, en natuurlijk voor Coronagrappen. 
 
Voor leden met beginnende dementie of fysieke beperkingen kwam steeds meer aandacht. 
Enkele vrijwilligers hebben zich aangemeld om ondersteuning te bieden om hen in staat te 
stellen toch nog op de golfbaan een rondje te lopen. Het Bestuur heeft de uitwerking op zich 
genomen en een begeleidingscommissie ingesteld met naam “Blijf Meedoen”, die echter door 
Corona tijdelijk averij heeft opgelopen maar na de Lock-down weer is opgestart.  
Een groot handicapverschil met andere spelers in de flight leidde tot veel reacties. Sommigen 
vonden dat je met iedereen moest kunnen spelen terwijl anderen van mening waren dat het 
de kwaliteit van hun spel beïnvloedde. De indelers doen hun best om in een flight de 
handicaps zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen maar ook andere argumenten spelen hier 
een rol. De commissie vond een verschil van maximaal 8-10 punten acceptabel en heeft dit 
als principe aangenomen.   
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Het aantal verzoeken betreffende de starttijd breidde zich verder uit wat indelen steeds meer 
een tot kunst verheven handeling maakte. Ook kwamen verzoeken binnen om NQ te kunnen 
spelen in de 9 holes Q-wedstrijden. Ook dit project werd tijdelijk gestaakt door de Lock-
down maar daarna weer snel opgenomen. De leden werden in een nieuwbrief gepolst 
waaruit een verrassend grote voorkeur bleek voor het NQ-standpunt. Besloten werd dan ook 
een proeffase in te voeren. Deze loopt momenteel. Spelers voor 9 holes geven bij 
inschrijving aan dat ze NQ willen spelen en worden zoveel mogelijk samen in een of 
meerdere flights ingedeeld. De resultaten zullen over enkele maanden worden geëvalueerd.  
Het handhaven van de etiquette heeft veel aandacht gekregen, men sprak elkaar steeds 
meer erop aan wat evenwel niet altijd in een plezierige sfeer bleek te verlopen. Sommige 
ego’s bleven te groot. Overigens beperkte dit probleem zich niet alleen tot onze leden en 
club.   
 
De “Out-of-Bounds” wedstrijden, de Jaap Vegter wedstrijden en de ”Heren-vragen-Dames” 
wedstrijd werden vanwege Corona geannuleerd, evenals de 7 stokkenwedstrijd in het kader 
van het lustrum en shotgun wedstrijden maar de Boerenkoolwedstrijd kon in al zijn charme 
worden gespeeld en de boerenkool smakelijk gegeten. Vanaf 22 juni mocht de Herendag 
weer wedstrijden organiseren. Om het mogelijk te maken de niet benutte starttijden terug te 
geven aan de BV werd besloten de inschrijving op de woensdagavond te sluiten en de 
indeling donderdags de leden te mailen. Gezien de nog heersende Corona-regels kregen de 
spelers alléén een starttijd en een flightindeling. Alle wedstrijden waren aanvankelijk non-
qualifying, en vanaf 13 juli omgezet naar qualifying maar bestickerde kaarten werden niet 
uitgedeeld, blanco kaarten konden bij de marshall worden opgehaald. De score diende door 
de speler zelf via de telefoon op Egolf4U te worden ingevoerd. De HD Matchplay wedstrijden 
werden vooruitgeschoven en konden na opheffen van de Lock-down worden gespeeld. De 
finale van vorig jaar werd gespeeld tussen Wilbert van Beek en Rogier Corten, gewonnen 
door de laatste. 
Op 8 september is een speciale Dames-Heren-Rabbit wedstrijd georganiseerd die vanwege 
groot succes een vervolg krijgt op 12 oktober. Deze wedstrijden worden georganiseerd door 
leden van de drie commissies. 
 
De financiële bestedingen zijn het afgelopen jaar door de Lock-down zeer beperkt gebleven 
met als resultaat een hoog batig saldo. Over te nemen maatregelen wordt nagedacht.   
 
Het was een matig golfjaar zonder een NGF-competitie door toedoen van het Coronavirus al 
maakte de mooie lange zomer toch nog wel iets goed.  
 
Han Kuijpers 
Secretaris Herendag Commissie. 
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Jeugdcommissie  
Huidige Samenstelling 
Ton Litjes     Voorzitter   
Desiree Jansen    Secretaris  
Susanne Wellen    Penningmeester 
Joep Meijs     Activiteiten, werving 
Anouk Bilderbeek    Lessen  
Peton Hendriks    Jeugdcompetitie 
Jaap Haring     Communicatie/App 
Erik Egging     Wedstrijden 
 
Adviseur: Guido Loning 
Referent van bestuur: Matthieu van den Bosch      
 
Teruggetreden tijdens dit seizoen: 
Emile van Tienen 
Wilfred Overdijk 
 
Speerpunten van de commissie 

• Inrichten structuur en taken binnen commissie (samenstelling en 
verantwoordelijkheden) 

• Aantal jeugdleden op peil houden door werven van nieuwe leden.   
• Initiëren van Lesplanning, doorstroming, en sturen op regie en 

verantwoordelijkheden van Golfschool van de BV-RvN.  
• Binding van jeugd onderling en met de golfclub Rijk van Nijmegen door organiseren 

van activiteiten voor beginners, gevorderden en talenten. 
• Doorontwikkelen van de Jeugdapp als communicatiemiddel en Usersinterface voor 

o.a. de website van de vereniging 
• Nieuw programma talentontwikkeling en ondersteuning van inhoudelijke les en 

coaching. (Competitie training, en doorgroei vanuit lesgroepen “beloftes naar talent”) 
 

In de samenstelling van de jeugdcommissie zijn er het afgelopen seizoen wisselingen 
geweest en is de commissie door middel van vacature stelling weer op sterkte.    

Wedstrijden 
Dit seizoen zijn er 6 jeugdbekers gespeeld. Daarnaast zijn er in Mei en Juni een 8-tal 
wedstrijden geweest nadat de baan voor de jeugd weer was opengegaan i.v.m. corona. In 
de winterperiode van dit jaar, zijn ook nog een 3-tal Wintertrails gehouden waarbij er helaas 
een aantal zijn afgezegd i.v.m. het slecht weer. 

Door corona hebben we helaas het Jeugd Kampioenschap moeten verplaatsen naar een 
zaterdag in September, helaas was hierdoor het aantal deelnemers erg beperkt. Het 
Stableford kampioenschap 9 holes is gewonnen door Finlay Janssen, de 18 holes door Niels 
Thoonen en de 18 holes Strokeplay door Stijn Egging. Daarnaast heeft het Autumn Event 
van 10 oktober helaas in afgeslankte vorm moeten plaatsvinden, maar door de aanwezigheid 
van de Mistery Guest en de inzet van onze commissieleden, was het toch een succes. 

Conclusie 
Het aantal deelnemers aan de wedstrijden voor de jeugd blijft achter bij de gestelde 
doelstelling, maar is wel op hetzelfde niveau als de afgelopen jaren. Aan de 
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deelname moeten we volgend seizoen veel aandacht besteden. Het komend jaar is het doel 
om lessen te koppelen aan wedstrijden. Bij wedstrijden voor beginners is de mogelijkheid om 
3-6-9 of 18 holes te spelen. Ook ondersteuning van ouders en familieleden of andere golfers 
om actief te zijn bij het begeleiden van wedstrijden om zo de ontwikkeling en het plezier in 
het spelen van wedstrijden te bevorderen. Erik Egging kan er in 2021 mee vooruit. 
 
Competitie 
Afgelopen seizoen hadden we 3 teams die aan de competitie zouden deelnemen. Speerpunt 
was het behoud van hoofdklasse en het plezier van de deelnemers aan het deelnemen. 
Daar waren we klaar voor. Door verschuivingen van de competitie door corona naar het 
najaar én na het afhaken van verschillende jeugdteams (als gevolg van verschuiven na 
tweede uitbraak) is na overleg met de NGF besloten dit jaar niet meer deel te nemen.  
Het klasse behoud is daarom voor 2021 weer een forse uitdaging. We hebben een sterk 
eerste team in de hoofdklasse en mogelijk komend jaar nog drie teams in de competitie. 
Peton Hendriks zal de organisatie, en de ondersteuning met enkele gemotiveerde leden, in 
2021 weer oppakken. Ook hebben onze jeugdspelers ondanks sterke tegenstand in 2020 
prima resultaten behaald. Zoals eerder in de artikelen van de golfpost en in het clubnieuws is 
gepubliceerd. We hebben verschillende belangrijke prijzen op landelijk niveau 
binnengehaald. 

Lessen 
De Golfschool heeft de regie van de golflessen sinds 2018 overgenomen van de 
jeugdcommissie. Dit was in het kader van de bedoelde professionalisering een logische stap. 
De jeugdcommissie zou zich meer kunnen bezighouden met kwaliteitsverbetering, 
organiseren van activiteiten, ondersteunen van de organisatie van de competitie, opleiden 
van jeugdcoaches, verbeteren van de communicatie en de content van de website. Na een 
wat rommelig 2019 zijn met de derde manager, de nieuwe General Manager Boy van den 
Dungen, betere afspraken gemaakt over de organisatie van de lessen door de Golfschool. 
Helaas met zijn vertrek lijkt het alsof we weer opnieuw moeten beginnen. Dit omdat het idee 
over het structureren van golfschool 2.0 een lage prioritering heeft door de 
bezuinigingsoperatie van de BV. Het lijkt dat we weer zaken moeten gaan doen met drie 
verschillende ZZP Pro’s. Het ontbreekt aan een onderlinge gezamenlijke afstemming en 
structuur.  

De focus heeft in 2020 met name gelegen op een adequate bezetting van lessen en 
voldoende Pro’s. De gezamenlijke doelstellingen te delen en deze ook te halen. Het aantal 
deelnemers per lesgroep ligt tussen de 6 en 7 en is gemaximeerd op 8. Er zijn nu tussen de 
60 en 70 lessende kinderen. In 2021 is het doel om de inhoudelijke kwaliteit van de lessen te 
verbeteren en af te stemmen op het niveau van de lesgroep en met POP’s de doorstroom 
van groepen naar een lagere handicap per periode te bewerkstelligen in 2020. 

Ook zijn er in 2020 weer speciale trainingen georganiseerd voor de talenten en 
competitieteams onder regie van Guido Loning. Deze waren opgedeeld in fysiek, swing en 
kort spel en oefening in de baan.   

Jeugdcoaches 
Walter Ritzer verzorgt op zijn plezierige wijze de lessen van de startende jeugdgolfers. Guido 
de gevorderden. Medio 2020 is de jeugdcommissie wederom gestart met het ondersteunen 
van lessen m.b.v. jeugdcoaches. Met commitment en inzet van een aantal jeugdleden als 
jeugdcoaches is dit geactualiseerd, met dank aan Niels, Dirk en Lucas. Door meer te meten 
en te monitoren kunnen we een beter beeld krijgen van de motivatie en de behoefte van 
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onze jeugdleden.  We willen hiervan gebruik gaan maken om zowel de doorstroming als de 
lessen en de indeling en organisatie hiervan nog beter te structureren. Anouk Bilderbeek is 
hierin samen met de voorzitter intermediair in deze en heeft de regie. 

Communicatie en ICT 
Communicatie is complex en ingewikkeld. De Club is hiermee ook intensief bezig om dit te 
professionaliseren. De jeugdcommissie focust op de jeugdapp. Deze is voortdurend in 
ontwikkeling. Jaap Haring is namens de jeugdcommissie actief in de club brede commissie 
communicatie. Met zijn kennis van ICT en de jeugd ondersteunt hij deze processen en is 
beheerder van de jeugd golfapp. 

Financiën 
Susanne Wellen heeft de portefeuille van penningmeester overgenomen van Matthieu van 
den Bosch die dit als a.i. heeft ingevuld in de vacaturetijd nadat Wilfred zich terugtrok als 
penningmeester. Zij doet dit professioneel zodat we met onze activiteiten binnen de 
begroting kunnen opereren en zij bewaakt deze. Onze begroting wordt op dit moment 
ondersteund met bijdragen van “Vrienden van de jeugd”, waardoor er ruimte is om extra 
uitgaven te doen. Joep Meijs heeft naast zijn nieuwe leden werving dit als extra uitdaging 
gerealiseerd. 

Secretariaat 
Sinds een aantal maanden ondersteunt Desiree Jansen de JC als secretaris. Deze rol is van 
belang voor continuïteit van afspraken en delen van informatie.  In 2021 liggen er nog 
voldoende uitdagingen om in de verschillende deelgebieden afspraken te vervolgen. 

Topgolf RvN 
Ook de jeugdcommissie participeert bij de ontwikkeling binnen de club voor wat betreft 
topgolf. Dit programma wordt professioneel ondersteund door Guido Loning, die tevens 
adviseur is binnen de jeugdcommissie voor programma innovaties en ondersteuning. 

Conclusie 
We kunnen tevreden terugkijken op het afgelopen jaar in de wetenschap dat het weliswaar 
altijd beter kan, maar ook in de overtuiging dat we het komend seizoen weer veel stappen 
gaan zetten om het jeugdbeleid binnen onze golfclub helder en duidelijk gestalte te geven. 

Tenslotte willen we graag in het bijzonder onze dank uitspreken aan Emile van Tienen voor 
zijn inzet, kennis en ervaring om de continuïteit en het functioneren van de jeugdcommissie 
tijdens de vele wisselingen ook nog een deel in 2020 te ondersteunen. 

 
Klachtencommissie 
 
Luc Rohof treedt af bij de volgende ledenvergadering, de commissie wordt voortgezet door 
Peter Holland en Mieke de Lorijn. 
 
Lustrumcommissie 
 
Begin oktober 2019 werden Reinoud van Assendelft de Coningh, Eric Alkemade en Paul de 
Kerf benaderd door het bestuur met de vraag of ze het lustrum 2020 wilden organiseren.  
De commissie, die aanvankelijk het 7e lustrum in 2020 zou organiseren, had haar taak 
neergelegd. 
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Het was zeer kort dag, allereerst omdat onze commissie niet compleet was en ten tweede 
omdat de aangezochte personen in die periode allen buitenlandse reizen geboekt hadden. 
Gelukkig was Mathieu van den Bosch bereid om – als afgevaardigde vanuit het bestuur – 
commissielid te worden en ons van heel veel input te voorzien. Er moesten minimaal twee 
dames in de commissie komen. Gelukkig waren Liesbeth Merkx en Nelleke Mom daartoe 
bereid.  
Als lustrumcommissie (LuCie) hadden we een unieke gelegenheid om de onderlinge band 
tussen alle leden te versterken. Dat zou ons doel zijn. Op 17 oktober 2019 was de jaarlijkse 
avond waarop het bestuur en de commissievoorzitters elkaar spreken. Het bestuur vroeg ons 
om reeds op die avond onze plan van aanpak voor het lustrum bekend te maken. Tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie kon het uitgewerkte plan dan aan de leden gepresenteerd worden.  Al 
binnen enkele dagen lag dat plan er, zodat we op 17 oktober 2019 een mooi, uitgewerkt 
programma presenteerden. Het thema 7 stond daarin centraal en bood tal van 
mogelijkheden. Golfballen werden besteld, champagne ingekocht, lustrumkaarten gedrukt; 
plannen gemaakt, opties vastgelegd, een flyer geprint. Als pakkend lustrummotto kozen we 
voor “35 jaar, altijd swingend, nooit van slag”. Kortom: de LuCie was volop aan de 
slag. De andere commissies ontvingen het programma enthousiast en gingen zelf ook aan de 
gang om op – soms creatief, soms ludiek, maar altijd – origineel het lustrum een speciale 
invulling te geven.  
 
Op de Nieuwjaarsreceptie presenteerde Reinoud van Assendelft sprankelend en 
begeesterend het programma met als openingszin: ”Als u ooit door Joost Engel gebeld 
wordt, …neem dan niet op”. Iedereen was enthousiast. De lustrumgolfballen (met het 
lustrumlogo) vonden die dag gretig aftrek. De LuCie-leden werkten vol enthousiasme samen, 
alsof ze nooit anders hadden gedaan; een half woord was niet eens nodig.  Op 8 maart 
hebben we de openingswedstrijd dan ook luister bijgezet met de prijsuitreiking, flessen 
champagne en een fotocollage in de zaal en op de site.  
 
We zouden bij 7 prominente clubactiviteiten als LuCie acte de présence geven en als 
afsluiting op 22 augustus 2020 de weergaloze, spetterende lustrumfeestdag organiseren. Die 
dag zou er een spectaculaire wedstrijd georganiseerd worden, een unieke golftrickshow, een 
hole-in-one-wedstrijd en een onvergetelijke feestavond, waarbij het thema “in de zevende 
hemel “op allerlei manieren ingevuld was met een disc-jockey, een sneltekenaar, een 
vingergoochelaar, een handlezeres en een flessenorgelspeler. Die feeërieke sfeer gaf de 
gasten het gevoel dat ze bij Scheherazade in “Duizend en een nacht” op bezoek waren. Het 
smaakvolle, exuberante buffet verwijst naar de zeven hoofdzonden, waaraan men zich te 
buiten zou gaan.  De avond zou afgesloten worden met een trommelshow en een knallend 
optreden van een percussie-band, met de inmiddels bekende tune van de lustrumcommissie 
“the eye of the tiger”, en een schitterend, oogverblindend lichtspektakelgebeuren. 
 
Kortom: we zagen reikhalzend uit naar dit lustrumjaar. 
Op de eerste activiteit (de damesdag) werden de speciale lustrumprijzen enthousiast 
ontvangen en toen……………………………………, ja: toen kwam corona.  
Aanvankelijk leek alles mee te vallen, maar al snel werd de golfbaan gesloten en werden alle 
lustrumactiviteiten opgeschort. 
Uiteindelijk vonden er dit jaar helemaal geen lustrumactiviteiten meer plaats. Heel jammer, 
dat we onze taak niet in hebben kunnen vervullen, zoals we voor ogen hadden. Maar als 
commissie deden we dit met veel plezier voor de golfclub. We zijn een echte vriendenclub 
“de Lucianen” geheten geworden; datgene wat we voor alle leden wilden realiseren hebben 
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we in ieder geval voor 100 % binnen de commissie bereikt.  
 
Vertrouwenscontactpersoon 
 
Mieke de Lorijn 
 
 
Rabbitcommissie  
 
Samenstelling commissie 
Peter Boezeman voorzitter    (toegetreden 1-11-2014) 
Marian van Wel secretaris    (toegetreden 1-11-2016) 
Wiel Hendrikx  penningmeester   (toegetreden 1-11-2014) 
Ben Wagenaar lid     (toegetreden 1-11-2016) 
Roelie v.d. Linde lid, contact horeca   (toegetreden 1-11-2017) 
Jorrin Straat  lid, communicatie webcie  (toegetreden 1-11-2018) 
Marianne Jurgens lid, communicatie met rabbits (toegetreden 1-11-2018) 
Thea Steens  lid, introductierondes   (toegetreden 1-11-2018) 
 
Tijdens de ALV op 26-11-20 zal de voorzitter, na 6 jaar actief te zijn geweest voor de 
rabbitcie., aftreden. Ook de penningmeester heeft zich 2 termijnen ingezet voor de rabbits 
en zal stoppen. Er zijn inmiddels 2 opvolgers gevonden. 

Wat cijfers 
De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het aantal nieuwe deelnemers, het aantal 
wedstrijden en de deelname van rabbits aan de wedstrijden.  
De rabbitcommissie heeft 5 keer vergaderd. Vanuit het Bestuur heeft Mieke Albers deze 
vergaderingen als permanent vertegenwoordiger bijgewoond. 
Er zijn in het afgelopen jaar 12 introductierondes gelopen met nieuwe leden. 
We hebben 10 nieuwe rabbits mogen verwelkomen en 10 rabbits behaalden een handicap 
36. Er zijn 15 zgn. “Vrienden van de Rabbits”, die regelmatig mee blijven doen aan de 
rabbitwedstrijden. 
In totaal zijn er 19 “echte rabbits”. 

De rabbits hebben een grote betrokkenheid op elkaar. Jarenlang is een golfer met 
beginnende dementie door andere leden ondersteund bij zijn golfwedstrijd. Helaas bleek 
deze zomer, dat het niet meer verantwoord was om betreffende golfer met de wedstrijden te 
laten meedoen.  
De rabbitcie heeft zich herhaaldelijk gebogen over de vraag m.b.t. de doelgroep “golfers met 
een beperking”. De Rabbits is bedoeld voor de beginnende golfer. Wat te doen met golfers, 
die terugzakken in handicap/door hun beperking niet meer mee kunnen doen met de 
reguliere wedstrijden? 

Er zijn in totaal 3 maandbeker4 wedstrijden gespeeld, alle op dinsdagen. De maandbeker 4 
trok gemiddeld 24 deelnemers. We hebben besloten om alle deelnemers van deze 
wedstrijden van rood te laten afslaan. 
Bijzondere wedstrijden waren dit jaar de Slotwedstrijd en de Openingswedstrijd. Tijdens het 
diner na de slotwedstrijd in oktober 2019 is Marian Spoeltman tot “Rabbit van het jaar” 
gekozen. 
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De Oranjebokaal en de Golfweek konden helaas door de bekende coronamaatregelen geen 
doorgang vinden. 
Na overleg met de Herendag, de Damesdag en de Rabbits is in september 2020 het initiatief 
ontstaan om de zgn. DHR-dag te organiseren voor alle leden van de Heren- en damesdag en 
de (vrienden van de) Rabbits. Het werd een zeer groot succes: veel deelnemers en 
enthousiaste reacties. Dit initiatief wordt zeker vervolgd. 
 
Naar goed gebruik is ook het laatste jaar herhaaldelijk een e-mail gestuurd (door Marianne) 
naar alle leden, zodat iedereen op de hoogte werd gebracht van inschrijfmogelijkheden voor 
de wedstrijden en de bijzondere omstandigheden m.b.t. corona, zoals het gebruikmaken van 
de webapp Egolf4you om je score op in te vullen. 
 

Regel- & Handicapcommissie 
 
Dit jaarverslag is een beknopte weergave van een bijzonder jaar. Een jaar waarin het 
lustrum zou worden gevierd, dat niet kon doorgaan. Een jaar waarin de competitie geheel 
geen doorgang kon vinden en waarin overleg voor het merendeel digitaal moest 
plaatsvinden. 
Ook helaas het afscheid van Peer Joosten, lid van de commissie, door ALS.  

De samenstelling van de commissie 
Afgetreden zijn: 
Eduard Vermeulen heeft na 35 jaar trouwe inzet de commissie vaarwelgezegd. 
Nieuwe leden zijn: 
Frances van der Moolen en Stan Baggen 
Dit betekent dat de samenstelling er momenteel zo uitziet: 
Wil Josquin & Vincent Peters: zij beiden houden zich zeer actief bezig met de 
ledenadministratie en daaraan gerelateerde ICT gerelateerde- zaken. 
Frans Rotmans is de penningmeester 
Hans van Velsen & Frances van der Moolen: zij beiden richten zich op regelzaken 
Ignas Jansen is actief met handicapregistratie 
Stan Baggen (ondergetekende) is de nieuwe voorzitter  
Cor de Beijer is als afgevaardigde van het bestuur zo veel als mogelijk aanwezig bij 
vergaderingen. 
De commissie vergadert ongeveer 5 keer per jaar 
 
Ledenstand 
Eén van de taken van de commissie is het beheer van het ledenbestand en dat geeft het 
nodige inzicht in de samenstelling van de vereniging. 
Even wat cijfers over de samenstelling van onze leden: 
 

Geslacht 
 

  

 Man 1226 

Vrouw 626 

Totaal 1852 

 



21 
 

Soort lid 
 

Gewoon lid 1610 

Jeugdlid 163 

Theelid 77 

Anders 2 

Totaal 1852 

 
Verschil 2019 – 2020 

  
 

2019            2020 

Gewoon lid 1588            1610 

Jeugdlid    139              163 

Theelid 86                77 

Anders 2                  2 

Totaal 1815            1852 

 
Aantal vertrokken leden: 134 
Aantal nieuwe leden:  171 

 

Leeftijd 
 

0 - 9 12 

10 - 19 122 

20 - 29 111 

30 - 39 26 

40 - 49 92 

50 - 59 277 

60 - 69 493 

70 - 79 557 

80 - 89 157 

90 - 99 4 

Totaal 1852 
 

  
Gemiddelde leeftijd: 60,2 
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Van alle leden registreren wij voor 1792 leden de handicapregistratie 
60 leden laten hun hcp elders registreren (buitenleden) 

Aantal vertrokken leden:  44 
Aantal nieuwe leden:  166 
Het viel op dat van de 91 nieuwe leden er maar 21% vrouw zijn, terwijl dat voor de hele 
populatie op 34% ligt. 
 
Ledenbestand en de handicapregistratie 
Een van de taken van de Regel- en Handicapcommissie is het op orde houden van het 
ledenbestand. Dat houdt onder meer in het inschrijven en verwelkomen van nieuwe leden, 
het uitschrijven van vertrokken leden, het bijhouden van mutaties. 
Om het ledenbestand up-to-date te houden moet ons ledenbestand (dat de meeste kennen 
onder de naam Egolf4U) afgestemd zijn op het ledenbestand van de BV én met het bestand 
van de NGF. En aangezien dit drie verschillende systemen loopt dat niet altijd even soepel. 
Met name het afgelopen jaar zijn we tegen diverse problemen aangelopen. 

• Een poging om de afstemming met het ledenbestand van de BV te automatiseren is 
mislukt en heeft geleid tot vele fouten in ons ledenbestand (zo waren opeens 
ongeveer 200 leden een aanzienlijk aantal jaren jonger geworden, en kregen leden 
ineens een ander emailadres). Gelukkig zijn deze fouten inmiddels weer opgelost.  

• Komend jaar zal verder gewerkt worden aan deze automatisering in samenwerking 
met #HRG (voorheen bekend als de Golfkring) en de BV, maar totdat die vlekkeloos 
verloopt zal het ledenbestand van Egolf4U handmatig worden bijgehouden.  

• Met een zelf ontwikkelde app zijn we in staat om fouten in (de afstemming van) de 
ledenbestanden van de BV en van Egolf4U op te sporen. 

• De afstemming met de NGF verloopt minder problematisch; wanneer er problemen 
zijn worden die doorgaans snel opgelost door NGF. 

Een aandachtspunt voor komend jaar hangt samen met de invoering van de WHS-handicaps. 
Hoewel er aan alle kanten wordt gewerkt aan deze transitie is het niet denkbeeldig dat leden 
straks in verschillende systemen een verschillende handicap zullen hebben. 

Regel- en voorlichtingsbijeenkomsten: 
Door de corona uitbraak hebben in 2020 geen bijeenkomsten kunnen plaatsvinden omtrent 
regelgeving en etiquette. 
Dit is zeer te betreuren, aangezien veel leden misschien de etiquetteregels wel kennen, maar 
ze niet naleven.  
In het afgelopen jaar is met de BV afgesproken, dat de Marshalls in de gelegenheid zullen 
komen om frequenter in de baan te zijn en daarmee leden hierop kunnen wijzen. Door het 
houden van bijeenkomsten zou ook de sociale controle onderling kunnen worden versterkt. 
 
Regelexamens 
Het aantal deelnemers aan het regelexamen is sterk gestegen van 0 naar 12. Hier is echter 
een onduidelijke situatie: zowel de BV (betaald) als de R&H-Cie (gratis voor leden) bieden 
beide het regelexamen aan, hetgeen tot verwarring bij de kandidaten leidt. 
 
Tot slot 
De commissie spreekt de wens uit om ook de komende maanden goed overleg met het 
bestuur te hebben. 
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Seniorencommissie 

Samenstelling commissie 
De commissie bestaat uit José Wichers-Bots (voorzitter), Berdy Sweens (secretaris), Don 
Olthof (penningmeester), Arthur Denie (communicatie), Diewerke Lemain 
(wedstrijdcommissaris), Pierre Hautvast en Barry Emons  
Berdy en Barry verlaten de seniorencie. 
De commissie vergaderde dit jaar 5 keer, 5 november 2019, 31 maart(digitaal), 10 juni, 25 
augustus en 8 oktober 2020 (digitaal). 
Er heeft 1x overleg plaats gevonden met Hans van der Velzen, referee, i.v.m. vermeende 
onregelmatigheden tijdens wedstrijden. 
In 2019 waren de volgende wedstrijden door de commissie gepland: 

•  Winterwedstrijden 
In januari, februari en maart zijn op de eerste donderdag van de maand een 18- en 9 
holes wedstrijd georganiseerd. De starttijd was 11.00 uur. Het initiatief werd positief 
gewaardeerd. 
 

• De 6 meerronden senioren mixed  
I.v.m. corona zijn er uiteindelijk vanaf 18 juni om de week 7 individuele 18- en 9-
holes wedstrijden georganiseerd. Deelnemers konden zelf hun tee voor de afslag 
kiezen. Hier werd regelmatig gebruik van gemaakt. De winnaars kregen dit jaar een 
speciaal voor dat doel ontworpen en gemaakte bal marker met het nieuwe logo van 
de seniorencommissie.  Omdat de wedstrijdleiding geen inschrijfgeld mocht innen 
sneuvelde helaas de traditie bitterballen te serveren tijdens de nazit. Gelukkig leed de 
bereidheid van de deelnemers om met elkaar nog wat te drinken niet onder dit feit. 
Wel werd er veel meer dan vorig jaar afgezegd. Mogelijke oorzaak is dat de 
wedstrijden al 4 dagen voor aanvang werden gesloten. 

Overzicht aantal deelnemers senioren mixed wedstrijden 
      

Datum  18 holes  9-holes  
      

9-jan  30  13  
6-feb  57  22  
5-mrt  33  16  

18-jun  36  28  
2-jul  36  35  

16-jul  27  35  
30-jul  18  32  

27-aug  23  25  
10-sep  18  17  
24-sep  28  33  

1-okt  8  19  
      
 

• De Senioren slotwedstrijd 
Gecanceld i.v.m. corona 
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• De Senioren Stableford Bokaal 
Gecanceld i.v.m. corona 
 

• 9 holeswedstrijd met aansluitend een lunch voor 80+   
Gecanceld i.v.m. corona 
 

• Sneeuwwitje en de zeven dwergen 
Tijdens de golf zevendaagse 70+ Senioren mixed 7 holes wedstrijd met de zeven en 
de putter op de 7e van de 7. 
Gecanceld i.v.m. corona 
 

• Senioren Mixed Knock-Out Onderlinge Matchplay 
Deze wedstrijd werd met vertraging toch gestart. Hiervoor schreven zich 60 leden in. 
Via een schema op het clubbord werd steeds de winnaar bijgeschreven. De 
commissie heeft slechts 2 x deelnemers hoeven aan te sporen om te wedstrijd te 
plannen. Er kwamen enthousiaste reacties binnen over deze wedstrijd. Op 11 oktober 
is de finale gewonnen door Marc Murphy. 
 
Lezingen 

• Tijdens de art expo op 28 december 2019 werd een lezingen middag verzorgd. 
Daarin waren bijdragen in de vorm van gedichten, van Enny Treffers, heeft Walter 
van Venrooij verteld over zijn nieuwe boek en Herman Berteler ons bijgepraat over 
flora en fauna op de golfbaan. Er waren rond de 60 luisteraars. 

• Op 30 januari 2020 hield Prof. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie, voor een 
volle zaal een boeiende lezing over “Dementie”. 

De plannen voor het jaar 2021 
• Lezing als corona over is 
• 6 winterwedstrijden op de eerste donderdag van de maand 
• De 6 meerronden senioren mixed wedstrijden  
• De Senioren slotwedstrijd met diner 
• De Senioren Stableford Bokaal tijdens de golfweek 
• 7 holeswedstrijd met aansluitend een lunch voor 80+   
• Senioren Mixed Knock-Out Onderlinge Matchplay 

 

De seniorencommissie heeft het plan om in samenwerking met ClubBreed Golf en ‘Blijf 
meedoen’ te onderzoeken welke andere wedstrijd- / spelvormen en trainingen aangeboden 
kunnen worden aan de oudere senioren.  

Mutaties in de commissie 2021 
Aftredend: Barry Emons en Berdy Sweens. Diewerke Lemain wordt secretaris. Maria de Goeij 
zal toetreden tot de seniorencie.  
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Wedstrijdcommissie  
 
Een sterk gereduceerd seizoen 
Het is over het algemeen een behoorlijke klus om een goede en evenwichtige 
wedstrijdkalender te maken. Er zijn veel verschillende wedstrijden. Maar er moet ook 
voldoende speeltijd zijn voor leden die niet aan wedstrijden deelnemen. 
 
En dan komt Corona. Eerst helemaal geen golf. Dan weer ruimte voor individuele rondes. En 
na verloop van tijd weer een beperkt aantal wedstrijden. 
Er is toen voor gekozen verschillende soorten wedstrijden aan te bieden voor verschillende 
handicap-categorieën. Dat betekende helaas ook dat er veel wedstrijden geschrapt moesten 
worden. 
 
Clubkampioenschappen 
We hadden mooie Clubkampioenschappen met spannende wedstrijden en goede 
kampioenen. Met ook nieuwe namen! Maar ook dit seizoen was het aantal inschrijvingen niet 
geweldig. We zullen ons in 2021 opnieuw inspannen de deelname te stimuleren, uiteraard 
afhankelijk van de speelmogelijkheden. 
 
Zorg voor de baan en speeltempo 
De greenkeepers zijn er in 2020 weer in geslaagd de baan in een uitstekende staat te krijgen 
en te houden. Een extra knappe prestatie gezien de warme en droge weersomstandigheden. 
Het blijft dan triest om te constateren dat er nog veel te vaak slecht met de baan wordt 
omgesprongen. O.a. het repareren van pitchmarks en het terugleggen van plaggen blijft fors 
onder de maat. De Wedstrijdcommissie zal zich blijven inspannen om deelnemers aan 
wedstrijden ervan te doordringen dat de goede zorg voor de baan absoluut noodzakelijk is. 
Ondanks Ready Golf en diverse regelaanpassingen blijft het speeltempo een punt van 
aandacht.  
 
Samenstelling wedstrijdcommissie 
Voorzitter: Ulco Wieringa.  Secretaris: Jan Korteweg.  Penningmeester: Piet Houben (tevens 
WAW).  
Leden: Huub Kouwenhoven (coördinator Maandbekers), Josje Papavoine (betrokken bij 
verschillende wedstrijden, beheer prijzen), Frans van der Wielen (betrokken bij verschillende 
wedstrijden), Gertie Nefkens (coördineert gezelligheidswedstrijden), Debbie Dreis – Kooij, 
Thijs Willemse, Patrick Cillessen (o.a. Familiedag), Carin Wilmink (betrokken bij diverse 
wedstrijden), Hans Cretier (o.a. WAW en OM/OFM) en Vince Vos (betrokken bij diverse 
wedstrijden). 

Eind 2020 zullen diverse leden de commissie verlaten. Hopelijk weten we tijdig voor 
voldoende opvolging te zorgen, alhoewel dat niet meevalt. 

Clubkampioenen 2020 
Matchplay Dames:   Evelien Janson 
Matchplay Heren:  Noa Janssen 
Strokeplay Dames:  Alkyonie Aharidis 
Strokeplay Heren:  Jorden Jurriëns 
Stableford:    Robert Visser 
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Winnaars Groesbeker 2020 
Dames:     Susanne Wellen 
Heren:     Terry Janssen  
 
 
Golfster van het jaar 2019:  Els Cretier 
Golfer van het jaar 2019:  Jorden Jurriëns 
Jeugdgolfer van het jaar 2019: Jorden Jurriëns 


