
 
 

 

Geachte leden van De Texelse Golfclub, 

Hierbij volgen de jaarverslagen 2018 van de commissies. 

 

Redactie commissie.  

Iedereen heeft inmiddels kunnen zien dat we in 2018 in nauwe samenwerking 

met De Krim en Alserda (de websitebouwer) een nieuwe website in gebruik 

hebben genomen. Dat was uiteindelijk voor diverse mensen toch wel een 

behoorlijke klus. Er gebeuren af en toe nog steeds ‘vreemde’ dingen op ons 

websitegedeelte (De Golfclub), hetgeen wij wijten aan de 

softwareonvolkomenheden, maar over het algemeen zijn wij tevreden met de 

uitstraling en het bedieningsgemak.  

De bezigheden van de redactie spreken…euh…lezen voor zich. Wij hebben weer 

tientallen artikelen en verslagen van divers pluimage online gezet; 

wedstrijdverslagen betreffende clubwedstrijden, NGF-wedstrijdverslagen, 

bestuurs-berichten, ‘fotoreportages’, regelvragen, berichten over flora & fauna 

en wat dies meer zij. 

Wij merken dat veel van bovenstaande clubinformatie ook via Facebook en 

Twitter worden genuttigd. De berichten op Facebook bereiken circa 200 á 300 

lezers en Twitter heeft 300 volgers. Wij gaan er van uit dat de meeste van deze 

lezers eveneens clubleden zijn.  

Sinds een aantal maanden is er ook weer een columnist opgestaan. Van de 

Overkanter 2.0, geschreven door Meinhard Carper en we hebben in Louw Nijhuis 

(Flora & Fauna) en Duurt Holman (is vooralsnog druk) twee nieuwe redacteuren 

gevonden. 

Wij zijn eigenlijk nog op zoek naar een vrouwelijke medestander(s) die ook een 

steentje willen bijdragen aan het redactionele proces, want dat zou leuk zijn.  

 

Namens de Redactiecie.  

 

Alain Hirschler 

 

 

 



 
 

R&H- en examencommissie: 

 

Het was en is een roerige tijd: een nieuw computersysteem (E-golf4U), nieuwe 

scorekaarten en een ingrijpende wijziging van de golfregels. Dit bracht veel werk 

met zich mee, Wil Homan en Marijke de Beer hebben vanuit de club voor een zo 

vlot mogelijke omzetting en instructie wat betreft het computersysteem gezorgd 

en Anita Hiemstra van de zijde van het baanmanagement. Er moeten nog wel 

enkele puntjes op de i gezet worden, maar dan hebben we een fraaie 

geïntegreerde website met de baan, pro’s en club. 

Zoals jullie wel gezien hebben, maar inmiddels zijn we daar al weer aardig aan 

gewend, zijn de scorekaarten vernieuwd in die zin dat er een gewijzigde stroke-

index op staat, dit  in goed overleg met de NGF. Alle afstanden van de grote 

baan staan correct op de kaarten en ook de Par-3 baan wordt correct 

weergegeven. 

Dan de golfregels; ik heb al eens eerder geschreven dat er in de laatste twintig 

jaar meer veranderd is dan in de 300 jaar daarvoor. Dit alles samenhangend met 

het sterk toegenomen aantal golfers en commerciële belangen van de NGF en 

clubs. Enerzijds lijkt het een vereenvoudiging van de regels, maar anderzijds 

moeten we steeds sneller spelen. Het heeft iets weg van het wereldrecord op de 

500 meter op de schaats; je denkt steeds dat het niet meer sneller kan…. 

De samenwerking met de pro’s en baanmanagement is wat betreft het afnemen 

van examens uitstekend, het loopt allemaal op rolletjes. We hebben dit jaar 31 

examens afgenomen en iedereen is in één keer geslaagd. Dit voorjaar heeft 

m.b.t. de examens in goede sfeer een evaluatie plaatsgevonden met Anita 

Hiemstra en Jan van Wijk. 

Wat betreft de samenstelling van onze commissie hebben zich het afgelopen jaar 

een tweetal wijzigingen voorgedaan. Wil Homan heeft namens de 

Wedstrijdcommissie de plaats van Jan Bloem in onze commissie ingenomen. 

Vanaf deze plaats wil ik Jan nogmaals hartelijk dank zeggen voor de prettige, 

jarenlange samenwerking en hem en Gerda veel sterkte toewensen. Namens het 

bestuur is Jan van Andel toegevoegd aan onze commissie. 

Gezien de introductie van de nieuwe regels met ingang van 1 januari j.l. hebben 

wij in overleg met Jaap Pameijer een tweetal zaterdagmiddag uurtjes voor de 

competitiespelers georganiseerd. Jo Oosterveer heeft op duidelijke wijze de 

nieuwe regels toegelicht ten overstaan van een aantal enthousiast meedenkende 

golfers.  

Op de website zien jullie met enige regelmaat mededelingen vanuit onze 

commissie verschijnen onder het kopje “Nieuws”. Ook worden daar in eerste 

instantie de nieuwe regelvragen gepubliceerd. In dezen wil ik de 

communicatiecommissie bedanken voor de vlotte en soms ook ludieke weergave. 

Teleurstellend is de inbreng vanuit het veld. Ik hoor regelmatig dat er 

vragen/kleine incidenten zijn tijdens wedstrijden of oefenrondjes, maar slechts 



 
heel zelden druppelt er een vraag naar ons door. Nogmaals mijn oproep dit vaker 

aan mij door te geven, dan maken wij er een leerzaam stukje van! 

waverijn@texel.com 

Ook maken wij ons zorgen omtrent de toekomst van onze club, niet zo zeer qua 

ledenaantal, maar eerder ten aanzien van het invullen van (bestuurlijke) 

functies. Graag zouden wij zien dat zich een of meer jongere leden aanmelden 

om de cursus referee te gaan volgen. Het is beslist niet gemakkelijk, maar de 

club heeft meer referees nodig. Momenteel hebben we maar één referee, Jo 

Oosterveer, en dat is best zorgelijk met het oog op beschikbaarheid. Ook het 

invullen van vrij gekomen plaatsen in de commissies is regelmatig een probleem. 

Misschien ten overvloede wil ik jullie er nog eens op wijzen dat het tegenwoordig 

mogelijk is je Q-kaart direct in te voeren via de app. op de telefoon van E-golf4U 

Terugkijkend hebben we als club een druk jaar gehad, maar loopt alles op 

rolletjes. Ik wil bij deze iedereen bedanken voor zijn of haar inzet het afgelopen 

jaar. 

Peter en Elly Boorsma voor hun werk bij het afnemen van de examens, Jo 

Oosterveer voor alle werkzaamheden, te veel om op te noemen, en Marianne 

Waverijn voor haar kritische blik en werk als notuliste. Wil Homan als 

vertegenwoordiger van de Wedstrijdcommissie en Jan van Andel als 

afgevaardigde van het bestuur. En, last but not least, Anita Hiemstra, die met 

haar team toch maar zorgt dat alles zoveel mogelijk op rolletjes verloopt, voor 

de uitstekende samenwerking. 

Ik wens iedereen een plezierig golfseizoen toe en nodig een ieder nogmaals uit 

(golf)vagen naar mij te sturen. 

 

 

Ad Waverijn 

voorzitter 
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Wedstrijdcommissie. 

 

Bezetting. 
De commissie is weer op orde in 2018. Wil Homan heeft, als voorzitter van de 
wedstrijdcommissie, het stokje in april overgenomen van Jan Bloem. We hebben 

Jan bedankt voor de vele werkzaamheden die hij voor de wedstrijdcommissie 
heeft gedaan. Bijgaand het overzicht van de commissieleden. We zijn zeer 

content dat de damescommissie weer op orde is. Ook de afspraken met de 9 en 
18 holers zijn goed opgelost.  

 
Vergaderingen. 
De wedstrijdcommissie heeft in het verslagjaar 5 keer vergaderd. 

 
Wedstrijden. 

Zie onderstaande tabel voor alle details.  
 
Diversen. 

In 2018 zijn de volgende besluiten genomen. 

Op de dag van een officiële clubwedstrijd (in de periode van 1 april t/m 31 oktober) 

mag niet worden voorgespeeld op de baan, met uitzondering van 

matchplaywedstrijden 

Na discussie besluiten we om vanaf volgend seizoen de inschrijving voor 

herenmiddagen, damesmiddagen en seniorenochtenden/middagen een week van 

tevoren open te stellen 

Bij tekst over prijsuitreiking wordt nog toegevoegd dat prijzen niet worden uitgereikt 

aan spelers die niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking, tenzij zij zich vooraf tijdig 

hebben afgemeld bij de wedstrijdleiding. 

Op verzoek van de exploitant wordt met ingang van het volgende seizoen de 

sluitingstijd van de inschrijving gewijzigd. 

Voor damesmiddagen, herenmiddagen en seniorenmiddagen geldt dat men zich kan 

inschrijven tot de voorgaande dag 24.00 uur. 

Voor seniorenochtenden blijft de sluiting van de inschrijving gehandhaafd op de 

voorgaande dag om 16.00 uur. Voor de maandbekers op vrijdagmiddag om 17.00 

uur. 

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 

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 

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 strokeplaymax 4. Met max4 wordt 

bedoeld dat per hole de maximale score par + 4 is 

Als gevolg van zeer slechte weersverachtingen 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 

 

De kampioenhuldiging in combinatie met een nieuwjaarsreceptie was weer een 
succes. 

OVERZICHT CLUBKAMPIOENEN EN WINNAARS BIJZONDERE WEDSTRIJDEN 2018 

GOLFCLUB TEXEL. 

Clubkampioenen: 

Matchplay dames:  Gerdi Reijers 

Matchplay heren:  Herbert de Geer 
Strokeplay dames:  Lot van Schelt   
Strokeplay heren:  Kevin van Zuilekom   

Strokeplay senioren dames: Lot van Schelt  
Strokeplay senioren heren: Hans de Beer 

Mix Foursomes:   Gerdi Reijers en Antoine Kersten 
Foursomes dames:  Els de Ridder en Agnes Rijkom    
Foursomes heren:  Mike Bosma en Hugo Groothuis  

Par – 3 dames:   Tonny van der Vis   
Par – 3 heren:   Hugo Groothuis 

80+ wedstrijd (nieuw bord) Jan Heemskerk  (in 2017 Ferrie van Tatenhove) 
 
Bijzondere wedstrijden / competities: 

 
Maandbekers cat. 1:  Maeike van der Schaaf  

Maandbekers cat. 2:  Els de Ridder 
Maandbekers cat. 3:  Paul Witte 



 
Nieuwjaarswedstrijd:  Gerdi Reijers & Paul Witte 

Coutinho-trofee  Maeike van der Schaaf 
 

Old Grand Dad – clubwedstrijd: Ed Eelman 
Oma-dag:   niet gespeeld    

Handicart:   geen leden van de club 
Oranjewedstrijd:  Antoine Kersten – Bert Keizer 
Nachtwedstrijd:   Niet gespeeld   

Snertwedstrijd:   Paul Koole & Bep Boumans 
Commissiedag:   Baancommissie   

Alain Rijks:   niet gespeeld    
 
Holes in one:    

30/9 Jos Bosma Par 3 (Par 3 clubkampioenschappen) 
NGF competitie   Heren Senioren 1 

 
Dirk Hoogendijk heeft de bordvermeldingen in het clubhuis bijgewerkt; de 

borden zien er weer keurig uit. 

Rein Zandee heeft de nieuwe LD en Neary-kokertjes weer opgeknapt. 

De wedstrijdkalender 2019 is op verzoek van de manager voor 1 november 2018 

aangeleverd. Marijke 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 verzorgd al jaren de smaakvolle prijzen en het graveren van de 

kampioenbekers. 
De bestuursmaatregel dat er niet meer voor clubwedstrijden inschrijfgeld hoeft 

te worden betaald is goed ontvangen door de leden. Voor de commissie scheelt 
dit heel wat rompslomp voor aanvang van de wedstrijden. 
 

Golfregels en Ready to Golf 

In het voorjaar hebben we een nieuwsbrief gepubliceerd en op de website 

aandacht besteed voor Ready to Golf, tegelijk met de introductie van de nieuwe 

golfregels. 

ICT 

In maart 2018 zijn we gestart met het nieuwe wedstrijdprogramma van E-

golf4U. Marijke de Beer en Wil Homan hebben de implementatie gecoördineerd. 

Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden. Ze hebben aangegeven als club 

coördinators voor   E-Golf4U dat er diverse dingen nog niet goed lopen. Het gaat 

vooral om de bevoegdheden wat men wel of niet kan. Binnenkort is er een 

evaluatie. 



 
 

Secretaris wisseling (in 2019) 

 

Inmiddels is Jan van Andel als secretaris van de Wedstrijdcommissie afgetreden. 

We zijn blij dat Agnes van Rijkom zijn taak gaat overnemen. Wil Homan heeft 

Jan bedankt voor zijn inzet voor al die jaren en biedt hem een heerlijke fles 

Whisky aan. Met een gezellige borrel hebben we als wedstrijdcommissie afscheid 

van Jan genomen. 

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

Wil Homan 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Baan commissie: 

 

Er komt dit jaar geen jaarverslag, er is slechts 1x vergaderd en er hebben geen 

noemenswaardige activiteiten plaatsgevonden.  

De baan ziet er prachtig en optimaal onderhouden uit en daar kunnen we als 

clubleden trots op zijn. 

Namens de baancommissie, 

Adriaan Berghauser Pont 


