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      Golfclub Velden ( onderdeel van SV Velden) 

 
 

14e Nieuwsbrief maart 2016 
 

 
Beste leden en geïnteresseerden, 
 
 
Uit de bestuurskamer: 

 Regelmatig vernemen we dat leden met niet-leden golfen en geen greenfee in ontvangst 

nemen en afdragen aan de golfclub. 

De REGEL is dat een niet-lid (met interesse om lid te worden) één keer gratis kan golfen. Is er 

geen sprake van lid worden, dan 5 Euro greenfee betalen en afdragen.  

Vanaf 1 april a.s. zijn genummerde greenfee vouchers te verkrijgen bij de bar van het BMV. 

 Het bestuur gaat naar de golfbanen in Son en Valkenswaard om te bekijken hoe zij hun 

golfbanen hebben aangelegd op een sportpark en om te golfen. (eventuele geïnteresseerden 

kunnen uiteraard ook mee) 

 Het maandelijks uitstapje naar een andere baan start de laatste week van April. 

 Leden die 9 holes spelen hebben voorrang op oefenspelers (b.v. meerdere ballen op een 

hole). Is de Driving- range op dinsdag- en donderdagmiddag open van 13.30 tot 14.00 uur dan 

zijn de holes 1, 2 en 3 dicht. 

 De jaarlijkse ledenvergadering van 13 januari is bezocht door 23 leden. Het bestuur is hiermee 

heel tevreden. 

 Er is geen korting op het lidmaatschap indien men lid wordt bij twee of meer sportclubs van 

SV Velden.  

Leden: 

 Sedert oktober 2015 jl. hebben we zes nieuwe leden: 

Jan Hendrickx, Sraar Kuijpers, Mieke Collin, Toos Steegh - van de Hombergh, Mieke Lamers 

en Jac Collin. Het totaal aantal leden is 48. 

 In maart zijn de volgende dames geslaagd voor het regelexamen:. 
Tiny Verspay, Ann Verheijden en Jacqueline Drost.   Proficiat. 

 

Wedstrijden: 

 Het golfseizoen wordt geopend met het Lentetoernooi op donderdagmiddag 7 april. De opzet 

is dezelfde vorm als bij het Snerttoernooi. Nadere informatie volgt.  

 De  vrijdagmiddag wedstrijden blijven op de even weken. 

 Frans Peters heeft een scorekaart gemaakt om een par ¾ te spelen met holes langer dan 200 

meter. De totale lengte van deze 9 holes par ¾  is dan 1.484 m. i.p.v. 1.128 m. Bij voldoende 

belangstelling wordt deze par ¾  op een dinsdagmiddag gespeeld..  

 Bij voldoende belangstelling in de zomermaanden wordt weer de neary georganiseerd. 

 
Golflessen: 
De golf Pro, Rob Roelofs, van de Peelse golf, geeft weer les op onze golfbaan aan onze leden en 
andere Veldense golfers.(de afspraak is zelf te regelen via de pro. Email: info@robroelofs.nl 
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Golf maandbladen: 
De gratis maandbladen Golf Weekly en  Regio Golf liggen in het BMV bij de uitgang naar de 
sportvelden. 
 
Hole in one (HOI): 
De regels voor een officiële HOI, zoals beschreven voor de “Bols-Corewijn Holes in One club”, zijn 
o.a. dat de golfbaan voor 9 holes minimaal 1375 meter moet zijn en de hole waarop de HOI is 
gespeeld voor mannen minimaal 100 meter en voor vrouwen minimaal 80 meter. Onze baan is maar 
1128 meter over 9 holes. Jammer voor Henk Clabbers die op hole 2 tijdens het snerttoernooi een HOI 
speelde op hole 2. 
 
 

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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