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      Golfclub Velden ( onderdeel van SV Velden) 

 
 

13e Nieuwsbrief oktober 2015 
 
 
 

Beste leden en geïnteresseerden, 
 

 Sedert 10 april j.l. hebben we zes  nieuwe leden. 

  Marian en Nanno Wieringa,  

 Ger Litjens,   

 Ann Verheijden-Fleuren,  

 Tiny Verspay en   

 Hay van de Venne.  

 Het ledental staat nu  op 41. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

 Er is een nieuwe kooimaaier gekocht voor de greens, omdat oude maaier 

versleten was. 

 In deze tijd van het jaar liggen op de elke maandagmorgen wel 10 

kruiwagens eikels op de greens te wachten om opgeruimd te worden! 

 Er kunnen nog altijd leden mee klussen op de maandagmorgen van 9-12 

uur om Henk, Piet, Frans en Jos te helpen 

 Er zijn 7 uitstapjes naar een andere baan hebben georganiseerd. 

 15-04     par ¾ Bleijenbeek         15 deelnemers 

 13-05     par ¾ Eyckenduyn        14 deelnemers 

 15-06     Peelse Golf                    20 deelnemers 

 15-07     par ¾ Op de Niep          13 deelnemers 

 17-08     Schloss Haag                 wegens regen afgelast 

 09-09     Schloss Haag                  9 deelnemers 

 14-10     par ¾ Overloon              20 deelnemers, wegens regen afgelast. 

 

 Er op de vrijdagmiddag op de even weken een wedstrijd wordt gespeeld? 

Deze wedstrijden op vrijdagmiddag zijn matig tot goed bezocht. Het aantal 

deelnemers schommelt tussen 4 en 11! Voor nieuwe leden is het  een 

leerzame middag, ze kunnen alles leren wat betreft  en scorekaart 

invullen, de stableford punten uitrekenen, toepassen spelregels enz.). De 

gevorderde golfers kunnen zichzelf de maat nemen. 

 Het baanrecord staat op 60 slagen (Par van de baan is 54) gerealiseerd 

door Kees Graswinckel en Frans Peters. Buiten de organisatoren is het 
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vermeldenswaard, dat Lei Theelen en Kees Graswinckel de mensen zijn 

die het vaakst de wedstrijd spelen.  

We hopen voor de toekomst op meer deelnemers daar dit ook voor de 

organisatie (Toos en Frans ) leuker is.  Na de wedstrijd wordt in de 

sportkantine de uitslag bekend gemaakt onder het genot van een kopje 

koffie of een pilsje. Gezellig en men leert elkaar beter kennen? 

 In de zomer periode (juli/aug) is er een Neary – wedstrijd opgezet, maar 
deze is na een 5 tal wedstrijden ter ziele is gegaan, ondanks dat de 
deelnemers enthousiast waren. Er zal gekeken worden hoe we deze 
wedstrijd opnieuw kunnen inpassen. 

 De dinsdagmorgen van de dames wordt heel goed bezocht. Eveneens de 
dinsdag en donderdag middag inloop voor alle leden. 

 De gegeven theorie golf-lessen (gegeven door Jos Logister) zijn goed 
bezocht. 

1-08-2015  6 deelnemers, deze les is op de baan gegeven 
16-10-2015 9 deelnemers, wegens regen is de les binnen  
    gegeven 

 Er op het eind van de maand oktober gaan weer enkele leden hun theorie 
examen gaan doen en we wensen ze veel succes. 

 Het mededelingen bord verplaatst is naar de hoofdingang van de 
kleedkamers van het sportveld. 

 Als de bladeren gaan vallen doen we een oproep aan de leden om 
gezamenlijk deze op te ruimen. We maken de datum hier voor nog wel 
per email bekend. 

 Op 27 juli hebben we een twee uur durende golf clinic  gegeven voor de 
groep Pijnenburg. 

 Al 16 mensen hebben middels een greenfee op onze golfbaan gespeeld 
vanaf 1 juli j.l. 

 De golf Pro, Rob Roelofs, van de Peelse golf, heeft al diverse keren les 
gegeven op onze golfbaan aan onze leden en andere Veldense golfers. 

 We willen graag van de leden horen of er nog voorstellen of ideeën zijn 
om nog meer plezier te hebben van onze golfbaan c.q. club. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur van Gc Velden, 
Jos Logister, Peter Bouten, Jacques Valkenaars, Theo Ewalts en Henk Clabbers  

 
email: golfbaanvelden@gmail.com  
website: http://www.sportkernvelden.nl/index.php/golfclub-velden 
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