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             JAARVERSLAG WEDSTRIJDCOMMISSIE 2019. 

 

Bezetting. 

• De commissie is weer redelijk op orde in 2019, alleen ziet het er in de 
toekomst wat onzeker uit. Er zullen in 2021 diverse leden van de 

wedstrijdcommissie stoppen en de aanwas is smal. Onderstaand het overzicht 
van de commissieleden. Agnes van Rijkom heeft het secretariaat 

overgenomen van Jan van Andel.  
 

Vergaderingen. 

• De wedstrijdcommissie heeft in het verslagjaar 5 keer vergaderd. 
 

Wedstrijden 
• Op verzoek van de exploitant was de sluitingstijd afgelopen jaar van de 

inschrijvingen voor de diverse wedstrijden, zoals dames- en herenmiddagen, 

verplaatst naar de dag voorgaande om 24.00 uur. Dit wordt voor het komend 
seizoen weer teruggedraaid, zodat er weer op de dag zelf kan worden 

ingeschreven. De dames voor 10.00 uur en heren voor 11.30 uur. Wat betreft 
de senioren, die om 09.00 uur starten, blijft de inschrijving wel de dag ervoor 
tot 17.00 uur. De clubkampioenschappen en maandbekers worden 3 weken 

van tevoren opengezet en we houden twee dagen van tevoren de 
sluitingsdatum aan. 

Deze wedstrijden (clubkampioenschappen en maandbekers) starten we van 2 
holes, wanneer er meer dan 18 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers 
starten we vanaf 1 hole. 

 
Lijst van besluiten: 

Voor bepaling van de kampioenen per maandbeker-categorie tellen alleen de punten mee die 

in een bepaalde categorie zijn behaald. Punten die door een speler in een andere categorie zijn 

behaald, kunnen niet worden meegenomen naar zijn/haar nieuwe categorie 

Na sluitingstijd voor een maandwedstrijd of clubkampioenschap kunnen spelers zich niet meer 

aanmelden. De wedstrijdleider kan een uitzondering maken als een andere speler afvalt of om 

een flight compleet te maken. Dit zullen we handhaven. 

Voor het clubkampioenschap strokeplay hanteren we een bruto-wedstrijd voor heren t/m 

handicap 18.0 en dames tot 24.0. Vanaf handicap 18.1 voor heren en 24.1 voor dames 

organiseren we een kampioenschap strokeplay max 4. Met max4 wordt bedoeld dat per hole de 

maximale score par + 4 is. Dit is geen succes geworden en we hebben het voor 2020 weer van 

de kalender afgehaald. 
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Als gevolg van zeer slechte weersverwachtingen kan de wedstrijdleider beslissen om een 

wedstrijd af te gelasten. Voor wedstrijden die ’s morgens beginnen wordt deze beslissing op de 

voorgaande dag om 18.00 uur gemaakt en aan de deelnemers gecommuniceerd. Voor 

wedstrijden die ’s middags beginnen wordt deze beslissing op de dag van de wedstrijd ’s 

morgens om 9.00 uur genomen 

  

 
Er is een evenwichtige deelname in de verschillende maandbeker categorieën. Voor het 

volgende seizoen handhaven we de indeling: 

• Categorie 1 0 - 14.0 

• Categorie 2 14.1 - 20.0 

• Categorie 3 20.1 – 54 

De kampioenshuldiging in combinatie met de nieuwjaarsreceptie is door een 

verkeerde inschatting van het bestuur niet doorgegaan. Gepland is dit nu voor de 
Coutinho trofee. In 2021 is het weer tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
 

OVERZICHT CLUBKAMPIOENEN EN WINNAARS BIJZONDERE WEDSTRIJDEN 2019 GOLFCLUB TEXEL. 

Clubkampioenen: 

Matchplay dames: Gerdi Reijers   
Matchplay heren: Antoine Kersten   
Strokeplay dames: Elda Panoto     
Strokeplay heren: Hugo Groothuis     
Strokeplay senioren dames: Lot van Schelt  
Strokeplay senioren heren:  Floris Jan Zwaag  
Mix Foursomes:  Gerdi Reijers & Antoine Kersten   
Foursomes dames: Marijke de Beer & Lot van Schelt     
Foursomes heren: Antoine Kersten & Menno Schuijl 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PAR 3 2019   
Par – 3 dames:  Lot van Schelt   
Par – 3 heren:  Antoine Kersten    
80+ wedstrijd   Schalk van der Schalie 
 
Bijzondere wedstrijden/competities: 
Maandbekers cat. 1: Antoine Kersten    
Maandbekers cat. 2: Els de Ridder 
Maandbekers cat. 3: Hans van Maldegem 
Nieuwjaarswedstrijd:  Antoine Kersten en Els de Ridder   
Coutinho-trofee  Jos Bosma   
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Old Grand Dad – clubwedstrijd: Wil Homan 
Oma-dag:   niet gespeeld    
Handicart:   Leo Saal & Jos Bosma    
Oranjewedstrijd:  Agnes van Rijkom en Casper Schouten   
Nachtwedstrijd:   niet gespeeld   
Snertwedstrijd:   Marijke de Beer & Leo Saal  
Commissie dag:   Damesmiddag 
Alain Rijks:   niet gespeeld      
Holes in one:   
Marika den Draak Hole 6  
 

Dirk Hoogendijk heeft de bordvermeldingen in het clubhuis bijgewerkt; de borden 

zien er weer keurig uit. Met dank daarvoor namens de wedstrijdcommissie. 

De wedstrijdkalender 2020 is op verzoek van de manager voor 1 september 2019 

aangeleverd. Jaap en Wil hebben de kalender gemaakt en besproken met de 

manager. Bij goedkeuring zijn de wedstrijden in E-Golf4U gezet. In deze kalender 

worden de data van clubkampioenschappen meer gespreid over het seizoen. Veel 

wedstrijden kunnen tegelijk starten op hole 1 en 10. Naar verwachting zal hierdoor 

de interesse van clubleden om aan onze wedstrijden deel te nemen toenemen. Het 

meedenken van het baanmanagement was hierbij erg plezierig 

Marijke de Beer verzorgt al jaren de smaakvolle prijzen en het graveren van de 
kampioenbekers. 

 
Jaarverslag senioren 2019 
Voor de seniorenochtend en -middag is veel belangstelling. Gemiddeld zo'n 20 

spelers per keer. Er is één uitje geweest, naar de Heemskerkse, maar met slechts 

15 deelnemers. Voor het eerst Oranje tee box wedstrijd gespeeld, een openbaring 

voor de 30 deelnemers. 

De commissie is uitgebreid met Jan Mevius en Hans Bakker heeft per 1 januari 2020 

het voorzittersstokje overgedragen aan Peter op de Beek. 

Jaarverslag damesmiddag 2019 

De damesmiddag kende 20 leden. We speelden zoals gebruikelijk onze 9 en 18 

holes wedstrijdjes. De 18 holes waren meestal goed bezet, de 9 holes kenden een 

wat kleinere opkomst. Als vanouds ging ons seizoen de eerste donderdag in april 

van start met qualifying rondes. 

Donderdag 26 september hadden we onze jubileumwedstrijd, we kozen als thema 

Zilver. De dag begon met een feestelijk en uitgebreid ontbijtbuffet. Aansluitend 

speelden we een touwtjeswedstrijd over de 1e negen holes en de Par 3. Bij de koffie 
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was er feestelijk jubileumgebak, met dank aan de baan. Van het extra budget van 

het bestuur was er voor elke deelnemer een geweldig leuke prijs voorzien. 

De jaarlijkse uitwisseling met Regthuys was op 3 oktober, dit jaar bij Regthuys. Met 

negen speelsters konden we helaas net niet winnen, we genoten van een heerlijke 

dag.  

De afsluiting van ons zomerseizoen was op 31 oktober. Na een korte wedstrijd 

huldigden we de kampioenen van ons zomerseizoen: Els de Ridder (18 holes) en 

Elly Boorsma (9 holes). 

Aansluitend kwam Meisje Ike de Jong uit De Cocksdorp. Zij is deskundige op het 

gebied van kleur, stijl en kleding. Daarna aten we gezamenlijk in Den Burg. 

Op 27 december speelden we de altijd gezellige gezamenlijke dames- en 

herenmiddag. De dames zorgden dit jaar voor de prijzen, Tonny van Koppen is daar 

heel goed in.  

De damesmiddagcommissie bestond uit Ingrid Schippers, Solveig Rip, Joke Geldorp, 

Tonny van Koppen en Hendrien Landeweer. In de loop van 2019 verlieten Ingrid, 

Solveig en Joke de commissie en nam Els de Ridder erin plaats.  

 

Jaarverslag Herencommissie 2019 
De Herenmiddagcommissie constateert de laatste jaren een terugloop van het 

aantal deelnemers. Ook het aantal abonnementhouders wordt minder. We hebben 

een poging gedaan om via een enquête te onderzoeken of er behoefte is om de 

vrijdagmiddagen iets anders in te vullen.  Aangepaste spelvormen en een 

gezamenlijke hap achteraf hebben we een kans gegeven. Het resultaat van het 

onderzoek is dat het nu ook mogelijk is om 9 holes te spelen.  Dit wordt door 

diverse deelnemers op prijs gesteld. Wie weet levert dit weer meer enthousiaste 

deelnemers aan de Herenmiddag op. Aan de bitterballen blijkt het niet te liggen, 

die doorstaan glansrijk alle roerige tijden.  

NGF Competitie op Texelse 2019 

In de maanden april en mei speelden 17 duizend enthousiaste Nederlandse golfers 

van 205 golfclubs hun competitiewedstrijden. Hieruit blijkt dat golf niet alleen een 

individuele sport is maar ook een teamsport. 

Lid zijn van een team houdt in dat je een groot gedeelte van het jaar met je 

teamgenoten gezamenlijk bezig bent om uiteindelijk tijdens de wedstrijden een zo 

goed mogelijk resultaat voor je zelf maar ook voor je team te behalen. 
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Het meedoen aan het competitiespel op de Texelse heeft vele voordelen, allereerst 

voor de spelers. In oktober start je met de vele trainingen gegeven door onze Pro’s 

Jan van Wijk en Robert-Jan Kleingeld. Het spelniveau wordt daardoor verhoogd. 

Tijdens de slechts vier competitiewedstrijden speel je op banen elders in Nederland 

en doe je veel wedstrijdervaring op. Afhankelijk van de hoogte van de klasse is dat 

in Noord-Holland of anders verder weg. Eén wedstrijd ben je gastheer en begeleid je 

de poulewedstrijden van je poulegenoten.  In de trainingstijd of na de competitie heb 

je altijd teamgenoten om samen een afspraak te maken om te spelen. 

Door de vele teamtrainingen hebben de Pro’s ook in de wintertijd veel werk. De vele 

teams vormen voor de club ook een eenheid, waardoor de clubbinding groot is en 

tenslotte voor het clubhuis extra inkomsten door de vele drankjes en hapjes na 

trainingen, oefenrondes en na competitiewedstrijden. Kortom een win win situatie. 

 

Resultaten teams de Texelse 

Dames dinsdag 27-holes, 1e klasse, gedegradeerd naar de 2e klasse 

Dames Senioren 18 holes donderdag, 1e klasse, gepromoveerd naar de Hoofdklasse 

Heren 1 36-holes zondag, 2e klasse, gehandhaafd 

Heren 2 36-holes zondag, 3e klasse, gehandhaafd 

Heren 1 27 holes vrijdag, 2e klasse, gedegradeerd naar de 3e klasse 

Heren 2 27 holes vrijdag, 4e klasse, gepromoveerd naar de 3e klasse 

Heren 3 27 holes vrijdag 5e klasse, gehandhaafd 

Heren 4 27 holes vrijdag 5e klasse, gehandhaafd 

Jeugdteam 18 holes zondag, 2e klasse, gehandhaafd 

Competitiedeelnemers 

Aan de NGF Competitie hebben 65 leden van de Texelse deelgenomen, 16 dames en 

44 heren en 5 jeugdleden. 

Competitiecommissie 

Deze commissie bestaat uit volgende personen: 

Jan Blancke 

Antoine Kersten 

Jaap Pameijer Coördinator     

 

Nieuwsbrief  

In december hebben we onze tweede nieuwsbrief uitgegeven. 

ICT 

Wat betreft computerzaken geeft Marijke de Beer aan zich niet meer te veel te 

willen bemoeien met het E-golf4u systeem. Zij heeft erg haar best gedaan het 

systeem te lanceren, wat goed is gelukt, maar om als club met het systeem te 
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werken zijn er meer bevoegdheden gewenst. Jo Oosterveer zoekt nu samen met het 

bestuur uit, hoe nu verder met E-golf4u. Ze zijn op de goede weg.  

AED 

AED-cursus: De AED-cursus is door zeven personen goed afgelegd en allemaal 

hebben zij een pasje gekregen wat 2 jaar geldig is. Dit waren Hans Bakker, Elda 

Panoto, Jaap Pameijer, Hendrien Landeweer, Agnes van Rijkom, Peter op de Beek 

en Martin Siebbeles. Verder zijn er in de wedstrijdcommissie ook nog leden die al 

een pasje hebben. 

Secretaris wedstrijdcommissie 

Agnes van Rijkom heeft aan het eind van het jaar haar functie als secretaris van de 

wedstrijdcommissie neergelegd. Helaas hebben we nog geen opvolger(ster). 

Hierbij wil ik al mijn commissieleden bedanken voor de fijne samenwerking.  

Wil Homan 

Voorzitter wedstrijdcommissie 

 

 

 

Bijlage: Overzicht teamindelingen wedstrijdcommissie 2019-2020 

Team 1 Team 2 Team 3 

Marijke de Beer (WL) Agnes van Rijkom (WL) Wil Homan (WL) 

Jos Bosma Herbert de Geer Leo Saal 

Hans van Maldegem Bianca van Pel  

WL = wedstrijdleider   

 

Team Herencommissie 

Martin Siebbeles 

André van de Ploeg 

Arnold Boomstra 

 

 

 

 



 
 
 

Auteur: W.H. Homan pag. 7 17-6- 2020 

Team Damescommissie 

Hendrien Landeweer 

Marja Goslinga 

Els de Ridder 

 

 

Team Senioren 

Hans Bakker 

Peter op de Beek 

Willem Hoogendijk 

Henk Griffioen 

Jan Mevius 

 

Team evenementen 

Agnes van Rijkom 

Hans van Maldegem 

Leo Saal 

 

Coördinator NGF - competitie  

Jaap Pameijer 

 

Overige functies wedstrijdcommissie 

Wil Homan, voorzitter 

Vacant, secretaris 

 

 


