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 JAARVERSLAG WEDSTRIJDCOMMISSIE 2020. 

Corona 

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving en helaas dus ook op 

onze geliefde golfsport. Half maart 2020 heeft het kabinet besloten om over te gaan 

op een Lock-down. Het bestuur heeft in overleg met de NGF besloten alle 

wedstrijden en competities die onder de vlag van de Texelse Golfclub vallen 

voorlopig niet te spelen. Om geen onduidelijke situatie te creëren is daarom 

besloten om alle evenementen en competities onder de vlag van de Golfclub vanaf 

10 maart voorlopig te schrappen. 

Vanaf 9 juni zijn we weer begonnen met de senioren-dames en herenmiddagen en 

de maandbekers. Dit wel onder bepaalde voorwaarden, omdat het clubhuis weer is 

gesloten. Er zijn géén prijsuitreikingen, verder geen longest drives en neary’s en 

harken zijn bij de bunkers weggehaald. Gelukkig hebben we dit jaar wel alle 

clubkampioenschappen kunnen spelen. 

Bezetting. 

De commissie is weer redelijk op orde. Marijke de Beer en Jos Bosma hebben 

aangegeven om eind 2020 te stoppen in de wedstrijdcommissie. We hebben hen 

bedankt voor het vele werk wat ze in al die jaren hebben gedaan.  Bij de 

seniorencommissie is er afscheid genomen van Hans Bakker en Jan Mevius. Atie 

Voerman is tot de commissie toegetreden. Gelukkig hebben zich nieuwe leden voor 

de commissie aangemeld. We verwelkomen verder: Jan van Andel, Frans van Rooij, 

Kleis Hooijschuur. Secretaris wedstrijdcommissie: Helaas hebben we nog geen 

opvolger(ster) voor Agnes van Rijkom. We notuleren nu om de beurt. Onderstaand 

het overzicht van de commissieleden. 

Verder gaat Jaap Pameijer per 1 juni 2021 helaas stoppen als NGF-coördinator. Jaap 

gaat Texel verlaten. We zijn hem erg dankbaar dat we van al zijn know how hebben 

kunnen profiteren en wensen hem alle goeds toe. 

Wereld Handicap Systeem 

Wereldwijd wordt in 2021 het handicapsysteem aangepast. Bij de invoering van het 

Wereld Handicap Systeem op 1 maart 2021 gaat er voor spelers best veel 

veranderen. De computer rekent de handicap uit. Het World Handicap System 

(WHS) vervangt het huidige EGA-systeem dat we gebruiken. In Nederland stappen 

we op 1 maart 2021 over maar daar gaat een transitieperiode aan vooraf. Maar net 

als nu zal de computer het werk doen. En als een speler na invoering van het WHS 

een qualifying score inlevert, dan rekent de computer ook automatisch de nieuwe 

WHS-handicap van deze golfer uit. Inmiddels zijn we gestart met het WHS-systeem. 

Na wat kinderziektes in het begin is zo langzamerhand het systeem duidelijk 

geworden. Al zijn er nog wel een paar vragen over de nieuwe handicaps. 

 

https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem/wanneer-wordt-het-wereld-handicap-systeem-ingevoerd-in-nederland
https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem/wanneer-wordt-het-wereld-handicap-systeem-ingevoerd-in-nederland
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Vergaderingen. 
• De wedstrijdcommissie heeft in het verslagjaar 4 keer vergaderd. 

 
Besluitenlijst 2020 
 

• De sluitingsdatum weer terug na de vrijdagochtend levert meer deelnemers 
op. 

• De prijsuitreiking gelijk te houden nadat de laatste flight binnen is. Velen 

willen graag naar huis, en die willen blijven zitten doen dat toch wel. 

• Sluitingstijd maandbekers inschrijvingen: Belangrijk is dat we als 

wedstrijdleiders dezelfde afspraken met elkaar maken over de sluiting van de 

inschrijvingen. We hebben afgesproken dat men kan inschrijven tot vrijdag 

17.00 uur en dat we alleen flights aanvullen als ze incompleet zijn of bij 

afzeggingen. Tijdens de maandbekers van februari is dit niet goed gegaan. 

Men kan b.v. nog wel inschrijven met een flight van drie. We houden de 

vrijdag aan, dit i.v.m. dat de golfbaan nog reserveringen kan aannemen en 

bij een vroege start je wel heel vroeg op de golfbaan moet zijn om de kaarten 

aan te maken. 

• De bijzondere handicap tijdens 18-holes wedstrijden 9 holes grote en 9 holes 

kleine baan blijft gehandhaafd. Te veel administratie om er twee aparte 

wedstrijden van de te maken.  

• Nu er geen 5 maandwedstrijden i.v.m. Covid-19 worden gespeeld zal de 

eindscore gebaseerd zijn op de beste drie scores van de 4 wedstrijden. 

• Loten en plaatsen met bye’s MATCHPLAY 

Men spreekt van een bye als een speler vrij loot en zonder te spelen naar de 

volgende ronde gaat, bij gebrek aan een tegenstander. Als het aantal 

deelnemers aan een knock out-wedstrijd niet precies gelijk is aan één van de 

getallen 8, 16, 32, 64 of 128, zal een aantal spelers een bye krijgen. Het 

aantal te geven byes is: maximaal aantal deelnemers van het schema minus 

aantal ingeschreven deelnemers. Het is gebruikelijk dat eerst de geplaatste 

spelers, in volgorde van hun plaatsingsnummer, een bye krijgen. Vervolgens 

worden de overige byes gelijkmatig over het schema verdeeld. Daarna vindt 

verdere loting plaats. Als er meer dan 16 Dames/Heren deelnemers zijn. 

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

volgende seizoen (2021) passen we i.v.m. WHS de indelingen aan.: 

In 2020     In 2021 

• Categorie 1   0.0 - 14.0   Categorie 1 0. 0 – 16.0 

• Categorie 2 14.1 - 20.0   Categorie 2 16.1 – 21.0 

• Categorie 3 20.1 – 54.0   Categorie 3 21.1 – 54.0 
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OVERZICHT CLUBKAMPIOENEN EN WINNAARS BIJZONDERE WEDSTRIJDEN 

2020 GOLFCLUB TEXEL. 

Clubkampioenen: 

Matchplay dames: Lot van Schelt   
Matchplay heren: Antoine Kersten  

Strokeplay dames: Lot van Schelt     
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        

Par – 3 dames:  Marijke de Beer   
Par – 3 heren:  Hugo Groothuis 

 
80+ wedstrijd   Piet Schuijl   
 

Bijzondere wedstrijden/ competities: 
 

Maandbekers cat. 1:  Antoine Kersten     
Maandbekers cat. 2:  Frans van Rooij 
Maandbekers cat. 3:  Geert Donga 

Nieuwjaarswedstrijd:  Jan Winnubst & Hans Montag   
Coutinho-trofee   niet gespeeld   

Old Grand Dad –    clubwedstrijd: niet gespeeld 
Oma-dag:    niet gespeeld    
Handicart:    Jan Winnubst & Bianca van Pel    

Oranjewedstrijd:   niet gespeeld  
Nachtwedstrijd:   niet gespeeld   

Snertwedstrijd:     
Commissie dag:   niet gespeeld 
Alain Rijks:    niet gespeeld      

 
Holes in one:   Deze zijn mij bekend. 

 
Jan Mevius Par 3 (hole 1) 
Jan Mevius Par 3 (hole 3) 

Herman Lauers Par 3 (hole1)  
 
 

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

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

De wedstrijdkalender 2021 is op verzoek van de manager voor 1 november 2020 

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 
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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 en Hans de Beer verzorgen al jaren de smaakvolle prijzen en het 
graveren van de kampioenbekers. 
 

Jaarverslag seniorenwedstrijdcommissie  

2020 Een gebroken jaar door Corona. Een aantal van de zeer leuk geplande 

wedstrijdactiviteiten konden hierdoor helaas niet doorgaan. Toch kunnen we 

terugkijken op goed bezochte senioren ochtenden/middagen. 

1-1-2020  10-3-2020 *10 seniorenochtenden met een gemiddelde bezetting van 

14 deelnemers. 

17-3-2020  26-5-2020 *11 weken geen golfen (Wat jammer) 

2-6-2020  29-12 *31 weken met leuke afwisselende banen en spelvormen. 

Gemiddelde bezetting 25 senioren. 

De 80+ clubkampioenschappen waren in eerste instantie afgelast vanwege het 

slechte weer, maar een week later konden we in de herkansing met Jan Heemskerk, 

Piet Schuijl, Jaap Pameijer en Ferry van Tatenhove. Het was een spannende strijd 

met de uiteindelijke winnaar Piet Schuijl! 

De senioren-wedstrijdcommissie heeft afscheid genomen van Hans Bakker en Jan 

Mevius, maar is versterkt met de komst van Atie Voerman. De commissie bestaat 

nu uit Atie Voerman, Willem Hoogendijk, Henk Griffioen en Peter Op de Beek. 

We gaan ervan uit dat 2021 een geweldig golfjaar gaat worden, wij zijn er klaar 

voor!!! 

Jaarverslag damesmiddag (een jaar van alles anders en creatief denken) 

Onze taak is het organiseren van een plezierige, gezellige damesmiddag. Dat was in 

dit bijzondere jaar best een uitdaging. De damesmiddag had dit jaar 17 leden (20 in 

2019). Door de coronapandemie moest de baan sluiten en konden we geen 

damesmiddagen organiseren van 12 maart tot begin juni. Vanaf 4 juni konden we 

gelukkig weer spelen. De opkomst bleef wat achter bij de verwachtingen: ca 5-10 

deelnemers. Vanaf 13 oktober moest het restaurant van de baan sluiten. Gelukkig 

kon de baan openblijven en verzonnen we andere manieren om gezelligheid te 

creëren. Bijvoorbeeld door koffie/thee/chocolade in de turn te laten afhalen en af en 

toe een kleine attentie bij gelegenheden weg te geven. 
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Na de afsluiting van het zomerseizoen bleven de coronamaatregelen nog actueel en 

startten we de P3+grote negen achter elkaar aan i.p.v. shotgun. Dat bleek eigenlijk 

prima te bevallen. 

Vanaf begin november trok het aantal inschrijvingen gelukkig aan tot 10-14, zonder 

duidelijk aanwijsbare reden. Dat gaf een positieve impuls. 

Het voorjaarsuitje en de jaarlijkse uitwisseling met Regthuys vervielen in verband 

met de coronabeperkingen.  

De afsluiting van ons zomerseizoen was op 29 oktober in de kletsnatte miezerregen 

met slechts negen stoere dames. In plaats van het gezamenlijk etentje uit de pot 

van de damesmiddag, kregen de Damtex-leden een cadeaubon van Smakelijk en 

Meer, zo nodig thuisbezorgd. Dit viel in zeer goede aarde. 

Ook de huldiging van de kampioenen van ons zomerseizoen ging anders: we 

brachten de prijzen thuis, bij Els de Ridder (18 holes) en Marika den Draak (9 

holes). 

Op 3 december was het te slecht weer om te spelen. Als Sinterklaasmiddag 

organiseerden we in de Evenementenhal van De Krim een gezellige glow-in-the-

dark-wedstrijd. Er werd veel gelachen, het was een geslaagd uitje. 

Voor kerst was er een klein aardigheidje voor de Damtex-leden. De dames achter 

de receptie werden niet vergeten. 

Helaas viel eind december door de voortgaande beperkingen de altijd gezellige 

gezamenlijke dames- en herenmiddag uit.  

Af en toe vroeg de baan aan ons wat flexibiliteit bijv. qua starttijden. Dit werd 

steeds in plezierig onderling overleg goed opgelost. 

De damesmiddagcommissie bestond uit Marja Goslinga (financiën), Els de Ridder en 

Hendrien Landeweer.  

Jaarverslag Herenmiddag  

Ondanks de coronaperikelen is het elke vrijdag gezellig druk tijdens de 

Herenmiddag. We zien veel nieuwe gezichten en daarvan zijn er ook heel wat die 

een abonnement hebben genomen. Ontzettend leuk, die vernieuwing.  De 

Herenmiddag is blijkbaar nog springlevend. Ook de 9-holes versie is een aanwinst. 

Regelmatig is er een leuke opkomst. Eén van de nieuwe leden, Kleis Hooijschuur, is 

onze commissie komen versterken en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Zijn we 

weer op volle sterkte.  

Het eindejaarsdiner kon afgelopen jaar vanwege het vervelende virus niet 

doorgaan.  Maar een pakket met allemaal heerlijke Texelse producten viel ook goed 

in de smaak. 

Zolang het terras ons niet mag ontvangen hebben we tijdelijk de bitterballen 

vervangen door een Herenmiddagbal. Hopelijk gaan de meeste dingen zo snel 
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mogelijk weer terug naar normaal. Dan kunnen we weer gezellig met elkaar 

genieten van een drankje en onze vertrouwde bitterbal. We zullen het dan vast nog 

wel eens hebben over die rare tijd in 2020-2021. 

 

Jaarverslag Competitie Commissie 

NGF-Competitie 

Ook voor de enthousiaste competitiespelers van de Texelse was 2020 een bijzonder 

jaar. 

Vanaf oktober 2019 waren ongeveer 70 leden termsgewijs druk bezig met de 

regelmatige trainingen o.l.v. Jan of Robert-Jan als voorbereiding op de jaarlijkse 

competitie, die zou starten in april/mei. 

Begin maart, een week na de definitieve opgave van alle leden naar de NGF ontvingen 

wij de wel verwachte maar toch teleurstellende informatie dat alle NGF-

competitiewedstrijden vanwege de COVID-19 afgelast waren. 

Wat een teleurstelling!  

In de zomer kondigde de NGF met de hoop op een verbetering van de situatie de NGF 

Najaarscompetitie aan. Voor deze competitie hebben wij 5 teams aangemeld, 3 

woensdag herenseniorenteams en 2 zondag herenteams. Helaas ging ook deze 

competitie niet door. 

In augustus werd aan alle teamcaptains de vraag gesteld of de teams voor 2021 in 

dezelfde opstelling konden worden aangemeld voor de competitie van 2021. De NGF 

informeerde ons dat de poule-indeling voor 2021 in principe hetzelfde zou zijn als in 

2020. 

Zo konden we in september weer starten met de vele teamtrainingen met de hoop 

dat in 2021 de coronasituatie aanzienlijk verbeterd zou zijn.   

In oktober hebben wij voor de NGF Voorjaars Competitie 2021 aangemeld: 1 

damesteam op dinsdag, captain Thea Bakker, 1 dames seniorenteam op donderdag 

met captain Solveig Rip, 3 zondag heren teams met captains Tim de Haan, Reinier 

Schwietert en Andreas Schraag, 4 vrijdagteams herensenioren met captains Alain 

Hirschler, Wil Homan, Hans de Leeuw en Louwrens Nijhuis. 

Maar ook nu werd in maart 2021 bekend dat de NGF alle wedstrijden van de 

Voorjaarscompetitie competities moest afgelasten. 

Captainsbijeenkomsten 

De captainsbijeenkomsten konden helaas ook niet doorgaan. 

Competitiecommissie 

De competitiecommissie bestaat uit Jan Blancke, Antoine Kersten en Jaap Pameijer 

NGF-coördinator. 

Jaap heeft besloten om in mei 2021 te stoppen vanwege vertrek van Texel.  Angelique 

Schouten gaat de commissie versterken, Jan Blancke zal de NGF-activiteiten gaan 

coördineren.  
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Nieuwsbrief 

In december hebben we onze derde nieuwsbrief uitgegeven. 

ICT 

Jo Oosterveer zoekt nu samen met het bestuur uit, hoe nu verder met E-golf4u. We 

zijn erg blij dat Marijke de Beer Jo nog ondersteunt. Ze zijn nu o.a. bezig om een 

instructiefilmpje te maken voor de wedstrijdleiding. Dit vooral voor nieuwe leden in 

de commissie. 

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

Wil Homan/voorzitter wedstrijdcommissie 

 

Persoonlijke note: 

Op 31 december 2021 zal ik aftreden als voorzitter van de wedstrijdcommissie. 

Bijna 20 jaar heb ik bestuursfuncties binnen onze club bekleed. Vanaf de eerste dag 

ben ik al lid van onze golfclub. Ik golfde in Leidschendam sinds 1988 en de 

toenmalige voorzitter Pieter de Boer vroeg mij in 1996 of ik de wedstrijdcommissie, 

met mijn ervaring, zou willen komen versterken. Op 1 april 2001 ben ik op Texel 

komen wonen en op 2 april vroeg Paul Kuip of ik secretaris zou willen worden. Dit 

heb ik 8 jaar gedaan en toen vroeg Iwan Groothuis mij om manager van de 

golfbaan te worden om Reynier de Graaff op te volgen. Dit heb ik drie jaar gedaan 

(2009 – 2012). Van 2014 – 2015 en van 2017 tot heden ben ik voorzitter geweest 

van de wedstrijdcommissie. Verder was ik voorzitter van de jubileum commissies bij 

het 10, 20 en 25-jarig bestaan van de Golfclub. 

Ik dank alle medebestuursleden waar ik in al die jaren in diverse besturen en 

commissies heb gezeten. 

Wil Homan 
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Bijlage: Overzicht teamindelingen wedstrijdcommissie 2021 

Team 1 Team 2 Team 3 

Jan van Andel (WL) Agnes van Rijkom (WL) Wil Homan (WL) 

Frans van Rooij Herbert de Geer Leo Saal 

Hans van Maldegem Bianca van Pel Vacature 

WL = wedstrijdleider   

 

Team Damescommissie 

Hendrien Landeweer 

Marja Goslinga 

Els de Ridder 

 

 

Team Senioren 

Peter op de Beek 

Willem Hoogendijk 

Henk Griffioen (tevens consul Old Grand Dad voor De Texelse)  

Atie Voerman 

 

Team Herencommissie 

Martin Siebbeles 

Arnold Boomstra 

André van der Ploeg 

Kleis Hooijschuur 

 

Team Evenementen 

Agnes van Rijkom 

Hans van Maldegem 

Leo Saal 

 

Coördinator NGF - competitie  

Jaap Pameijer tot 1 juni 2021 

Antoine Kersten 

Jan Blancke 

 

Overige functies wedstrijdcommissie 

Voorzitter Wil Homan 

Secretaris vacant 
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