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Jaarverslag 2019 Herenconvent 

 

 

Leden: 

 

Op 1 januari 2019 zijn we begonnen met 113 leden.  Er zijn in de loop van het jaar 6 nieuwe 

leden toegetreden. Drie leden, Jan van Staveren, Frans Schwering en Jaap Admiraal zijn in de 

loop van het jaar overleden, 17 leden hebben om verschillende redenen, meestal 

gezondheidsredenen, per 31 december 2019 hun lidmaatschap beëindigd, waarvan enkele 

tijdelijk. We starten het jaar 2020 derhalve met 99 actieve leden. 

 

Bestuur: 

 

Het bestuur bleef in 2019 ongewijzigd en ziet er nu als volgt uit:  

  

President                                    Paul ten Brummelhuis   

Secretaris/Penningmeester         Henk van der Schaft 

Coördinator technische zaken    Gerard Hollemans 

 

 

Vergaderingen: 

 

Het bestuur heeft in 2019 1 keer, voorafgaand aan de ALV in november, vergaderd. 

Daarnaast zijn er bijna wekelijks korte en langere contacten over de dagelijkse gang van zaken. 

De Coördinator technische zaken en de president woonde ieder 1 keer de vergaderingen van 

het clubbestuur met de voorzitters van de diverse commissies bij. 

De ledenvergadering is gehouden op 1 november 2019. Dat is het moment waarop de leden 

actief hun bijdrage kunnen leveren aan het beleid. Uiteraard zijn bijdragen van de leden, liefst 

opbouwend, welkom gedurende het gehele jaar. De vergadering is vooraf gegaan door een 

gezamenlijke lunch.  

 

Communicatie: 

 

E-mail is een welkome manier van communicatie waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt 

voor het doen van mededelingen. Het secretariaat beschikt over de e-mail adressen van alle 

leden. Het is een snelle en goedkope manier voor contact. Wel is het zo dat de secretaris niet 

automatisch over uw nieuwe email adres beschikt, als u uw emailadres wijzigt, dan graag ook 

doorgeven aan het secretariaat van het Herenconvent. De website van de golfclub 

(http://www.golfclubgeijsteren.nl/) heeft onder “commissies” ook een deel “Herenconvent”. 

Het voeden van de site zal door Henk van der Schaft en Frans Smits plaatsvinden. U vindt daar 

onder meer een nieuwspagina, ledenlijst, bekerhouders en de wedstrijdkalender. 

 

 

 

 

http://www.golfclubgeijsteren.nl/
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Wedstrijdleiders:  

 

Veel dank is verschuldigd aan onze wedstrijdleiders. Zij vormen immers het kloppende hart 

van het convent. In 2019 waren als zodanig actief: Jac Arts, Ronald Barentsen, Onno 

Breeuwsma, Piet van de Burgt, Gerard Hollemans, Lambert Joosten, Fred van Kampen, Joos 

Linskens, Frans Osther, Jo van Rijn, Joep Rutten,  en Henk van der Schaft. 

 

Lezingen: 

 

Ook in 2019 heeft Fred van Kampen weer een aantal lezingen over de spelregels gehouden.   

 

Wedstrijden: 

 

In 2019 werden op vrijdagen 46 wedstrijden georganiseerd. Gedurende de wintermaanden 

werden 4 wedstrijden afgelast in verband met de weeromstandigheden. In juni was 1 vrijdag  

de baan niet beschikbaar in verband met de Matchplay kampioenschap. In juli ook 1 vrijdag 

niet beschikbaar in verband met Golf Bridge en 1 wedstrijd viel uit wegens baansluiting door 

wateroverlast. Uiteindelijk hebben wij 46 wedstrijden gespeeld met totaal 2.337 deelnemers.  

Het aantal inschrijvingen per wedstrijd was gemiddeld 50,8, afgerond 51 personen. 

 

Evenals in voorgaande jaren organiseerde het Convent twee wedstrijden waarop de dames 

senioren welkom waren: de Stassen Trofee werd dit jaar gewonnen door de Heren. De NGF 

mixed greensome wedstrijd Arendsen-de Wolff heeft de NGF van de kalender gehaald, deze 

wordt niet meer gespeeld. In plaats hiervan werd er een vossenjacht georganiseerd tegen de par 

van de voorzitster van de damesdag en de president van het Herenconvent. De vos was dit jaar 

niet in de juiste vorm. Volgend jaar een nieuwe kans. 

 

Het birdieklassement is ook in 2019 voortgezet. In 16 daartoe geselecteerde wedstrijden worden 

birdies en beter gehonoreerd met een prachtig vogeltje en de maker van de meeste birdies wordt 

aan het einde van het jaar geëerd met de Superbirdie. Geert Willems en Bertus van Mook 

hadden ieder evenveel birdies dit jaar. Bepalend was de stroke index van de holes, waarop de 

birdies werden geslagen. Geert Willems won deze trofee.  

 

In 2019 werd gespeeld in 2 categorieën (exact handicap 0-23.7 en 23.8-36). Het streven is om 

het aantal deelnemers in de beide categorieën even groot te doen zijn.  

 

De Maas en Peel Trofee werd  in 2017 voor het eerst gespeeld in een nieuwe opzet. Het 

ledenbestand is verdeeld in 6 groepen met ongeveer gelijke sterkte onder aanvoering van onze 

laagste handicappers. Deze teams spelen twee strokeplay wedstrijden als voorronde voor de 

plaatsing in een matchplay finale, waarin bepaald wordt welk team de trofee wint. De 

voorwedtrijden waren een 9-holes eclectic en een vossenjacht. De finale (een Amerikaantje) 

werd gewonnen door Team Arts. 
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In 2019 is de Ringerscorecompetitie gespeeld,  waarvoor de 12 qualifying wedstrijden telden. 

Winnaar in de categorie bruto was Geert Willems (41 stablefordpunten) en in de categorie netto 

Henk Cuppen (58 stablefordpunten). 

 

 

De winnaars van de diverse bekers zijn vereeuwigd op de website (historie wisseltrofeeën).  

 

De categorie 9-holes spelers is te klein om een afzonderlijke wedstrijd te spelen. Deze spelers 

zijn opgenomen in de uitslag van de 18 holes wedstrijden. Voor de niet gespeelde 9 holes 

worden 16 stablefordpunten bij hun score opgeteld 

 

Plaggenplaag: 

 

Eind 2006 is de operatie “Plaggenplaag” ingezet, die ook in 2019 onverminderd is 

gecontinueerd.  

 

Speeltempo: 

 

In 2019 is een begin gemaakt met een actie om het speeltempo te bevorderen, dit om te 

voorkomen dat het tijdsverschil tussen de eerste en de laatste flight te groot wordt. Door het 

starten op drie holes (1, 10 en 14) is het tijdsverschil tussen de eerste en laatste flight afgenomen. 

Echter we zien nog regelmatig dat er flights zijn die de aansluiting met hun voorgangers 

verliezen.  Soms zien we ruimtes van twee of meer holes. We blijven er op hameren dat 

aansluiting belangrijk is. Hole 1 moet tenslotte op tijd vrij zijn voor andere golfers. 

 

 

Etiquette: 

 

Als laatste een etiquetteafspraak die wij wensen te onderstrepen. Weigeren te spelen met of 

tegen een medelid mag in ons gezelschap niet voorkomen. 

 

Vergeet vooral niet: zonder etiquette en discipline =   minder spelplezier ! 

 

 

Vriendendag:  

 

Sinds 2016 organiseren wij op verzoek van de WECO in de golfweek de jaarlijkse vriendendag. 

De eerste drie edities gaven aan dat er voldoende belangstelling was. Ook in 2019 was de 

belangstelling met 78 deelnemers naar tevredenheid en zullen wij in 2020  wederom de 

vriendendag organiseren. 

 

 

 

Contributie: 

De contributie  bedroeg in 2019 € 60,-- en zal in 2020 verhoogd worden naar 70,-- 
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Dank: 

 

De inzet van baanpersoneel, de hulp van de administratieve medewerksters en de samenwerking 

met de horeca was in 2019 weer voortreffelijk waarvoor onze hartelijke dank. 

 

 

Geijsteren, augustus 2020 


