
 

 

 

Nieuwsbrief  15-01-2022 

Beste golfleden,  

 
Allereerst allemaal een heel gelukkig 2022. 
 
Dat dit nieuwe jaar voor uzelf en uw naasten maar 
een heel gezond en goed jaar mag zijn.  
 
 

Gisterenavond zijn er in de persconferentie gelukkig weer wat 
versoepelingen bekendgemaakt. Deze zijn vanaf vandaag,  
zaterdag 15 januari, ingegaan. 
 
Voor onze golfsport is van belang: 
Er geldt geen maximale groepsgrootte, ook niet voor lessen. 
Flights bestaande uit vier personen zijn weer op normale wijze 
toegestaan (zonder de verdeling in groepjes). 
Sporten na 17.00 uur is weer mogelijk, er is geen sluitingstijd. 
 
De basis regels blijven onverminderd van kracht.  
Extra advies; draag niet alleen bij het afhalen van de kaarten een 
mondkapje maar ook buiten bij contact binnen 1.5 meter. 
 
Voor de horeca geldt helaas nog steeds dat we niet op het terras en naar 
binnen mogen.  
Koffie to Go behoort wel tot de mogelijkheden. 
 
Van de voorzitter: 
 
Allen een heel gelukkig nieuwjaar toegewenst. Dat 2022 een bijzonder 
jaar gaat worden is zeker. Het is immers een feestjaar. De 
Golfvereniging Het Caves bestaat 10 jaar en dat gaan we vieren.  
Dit jaar zullen een aantal activiteiten worden georganiseerd met een 
feestelijk tintje. Daarover later meer. 
 



In de vorige nieuwsbrief hebben wij onze leden om hulp gevraagd bij het 
opstellen van een veiligheidsplan. Helaas hebben we n.a.v. deze oproep 
geen respons ontvangen.  
Daarom nogmaals, wij hebben de expertise zelf niet in huis en hebben je 
hulp hard nodig.  Meld je aan! Het is belangrijk. 
 
Je kunt je aanmelden via het mail adres van het bestuur: 
contact@golfvereniginghetcaves.nl 
Namens het bestuur, 
Henk Beeren 

Van de AC:  

Ook vanuit de A-C willen wij al 
onze leden het allerbeste  
toewensen voor 2022 en dat 
het maar weer een heel fijn en 
gezellig golfjaar mag worden.  
 
Nadat we met een geslaagd 
afsluittoernooi het seizoen 
2021 hebben afgesloten, zijn 
we weer volop aan de slag  

 
gegaan voor het seizoen 2022. (Een seizoen loopt van november t/m 
oktober) 
 
Ons jaarprogramma staat weer vol van diverse wedstrijden met 
verschillende spelsoorten, zie het overzicht op onze website. 
www.golvereniginghetcaves.nl 
  
De eerste activiteit van seizoen 2022 was weer ons “Kersttoernooi”, een 
18 holes wedstrijd op de combibaan, waarbij 9 holes grote baan en 9 
holes Par-3 zijn gespeeld. 
Aan deze wedstrijd konden alle Grote Baan en Par-3 leden meedoen. 
  
Ondanks de coronamaatregelen hebben we toch een mooie oplossing 
kunnen vinden om de wedstrijd (in gepaste vorm) door te laten gaan.  
We hadden veel aanmeldingen; in totaal 72 deelnemers. 
De winnaars waren Petra Rijkers bij de dames en Peer Maas bij de 
heren. 
De tweede prijs was voor Marga Korsten en Jos van der Loo. 
De derde prijs was voor Mieke Quirijnen en Hans Leermakers. 
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Voor deze 3 beste resultaten bij zowel de dames als bij de heren waren 
er mooie prijzen beschikbaar. De prijsuitreiking kon helaas vanwege de 
Corona niet in hole 19 plaatsvinden dus heeft het bestuur de prijzen bij 
de winnaars thuis gebracht. 
 
Helaas is de Corona nog steeds niet voorbij. Wel zijn de maatregelen 
versoepeld en mogen we op de zaterdag en de zondagochtend 
competities spelen met flights van 4 personen.  
Voor deze wedstrijden kan men zich natuurlijk altijd nog aanmelden via 
activiteiten@golfvereniginghetcaves.nl 
 
Helaas hebben we hierdoor ook moeten besluiten om het “Koudweer 
toernooi” dat gepland stond op 16 januari niet door te laten gaan. Bij 
uitkomst van deze nieuwsbrief is de volgende persconferentie al bekend 
en we duimen dat er hierna weer meer mogelijk zal zijn. 
 
Inmiddels is, sinds 5 januari, de nieuwe ladder weer bijgewerkt op 
handicap.  
Het maximum aantal deelnemers was altijd 39.  
Dit jaar gaan we kijken of er meer enthousiastelingen zijn en zo ja dan 
zullen deze onderaan de ladder worden toegevoegd. Tot op heden 
hebben we 37 aanmeldingen ontvangen waarvan 9 deelnemers die voor 
het eerst mee gaan doen. Voor reglement en uitleg zie de website 
www.golfvereniginghetcaves.nl 
 
Natuurlijk gaan wij als A-C ook gewoon door met het organiseren en 
voorbereiden van alle andere activiteiten en wedstrijden en hopen we 
zoals altijd op veel gezelligheid en een groot aantal deelnemers.  
 
Namens de AC 
Rita van der Pas 
 
Van de R&HC  
 

Zoals in de vorige editie beloofd, bespreken we 
in deze uitgave “Out of Bounds”(Buiten de baan) 
 
De NGF definitie “Out of Bounds”: Golf wordt 
gespeelt op een baan waarvan de grenzen zijn 
bepaald door de ontwerper.  

 
Gebieden die niet op de baan liggen zijn buiten de baan (Out of Bounds) 
“Out of Bounds” wordt vaak aangeduid middels witte palen en/of lijnen, 
waarbij de palen/lijnen al buiten de baan liggen. De lijn loopt in een 
rechte lijn tussen de palen en verticaal naar boven 
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Indien men last ondervindt van “out of bounds” palen, mag men deze  
niet verwijderen en kan men deze ontwijken middels het uitzetten van 
dropping zone van 2 stoklengtes, met bijtelling van 1 
strafslag.(onbespeelbare bal) 
 
Een bal ligt buiten de baan, zodra de gehele bal op of over de lijn ligt. 
 
Gevolgen van “Out of Bounds”: Indien men een bal “out of bounds” slaat, 
dient men een nieuwe bal te slaan vanaf de laatste (af)slagplaats. 
Zodra men het vermoeden heeft dat een bal “out of bounds” zou kunnen 
liggen, dient men een provisionele bal te slaan, dit om de snelheid in het 
spel te bevorderen.  
Indien de initiële bal niet “oud of bounds” wordt aangetroffen, gaat men 
verder met deze bal en raapt men de provisionele bal op. 
Wordt de initiële bal niet gevonden, gaat men verder met de provisionele 
bal, met de aantal slagen en bijtelling van 1 strafslag. 
 
Een bal die “out of bounds” ligt mag dan ook nooit verder gespeeld 
worden. 
 
Het zoeken naar of het opnemen van een “out of bounds” bal mag geen 
vertraging opleveren in de snelheid van de flight. 
 
Situatie op ’t Caves:  
Op onze golfbaan kennen we de volgende “out of bounds” situaties 
 

• Rechts van hole 1/10 op de grote baan 

• Links en Rechts van hole 4/13 op de grote baan* 

• De gehele buitenrand van de Par3 baan 
 

*Speelt men echter op de grote baan een bal vanaf hole 9/18 op hole 
4/13, dan gelden de “out of bounds” regels niet en mag men de bal 
gewoon spelen zoals deze ligt.  
 
Volgende editie meer over “Bunkers ”  
 
Namens de Regel en Handicap commissie, 
Hans van Hest. 
rhc@golfvereniginghetcaves.nl 
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TIPS VAN DE PRO. 
 

Hallo golfvrienden en vriendinnen, 
 
Als deze bijdrage verschijnt in de nieuwsbrief liggen 
de feestdagen alweer een tijdje achter ons. Ik hoop 
dat iedereen de feestdagen goed is doorgekomen en 
weer staat te trappelen om aan het nieuwe 
golfseizoen te gaan beginnen. 
Een nieuw jaar met misschien nieuwe goede 
voornemens.  
 

Al eens gedacht, om het maar bij golf te houden, te proberen het aantal 
slagen per ronde om laag te brengen?  
Ik hoor jullie al denken; “Dat is makkelijker gezegd dan gedaan!” 
 
Ik kan dat niet ontkennen, dat het makkelijk is gezegd maar het heeft wel 
te maken met het doen.  
Waar valt snel het meeste resultaat te behalen zonder al te veel 
inspanning. Enig idee? 
 
De green, ja jullie lezen het goed. DE GREEN.  
Voor je met het putten aan de gang gaat is het goed om te weten 
hoeveel putts je per hole en per ronde nodig hebt. Als je na elke ronde 
op een gemiddelde van twee putts per green zit dan is er niets mis met 
je putten. Zit je gemiddeld op drie of hoger dan doe je er verstandig aan 
om het onderstaande goed in je op te nemen. 
Immers als je, laten we zeggen, op gemiddeld 3 putts per ronde zit en je 
kunt dat terugbrengen naar gemiddeld twee dan win je op een ronde van 
9 holes, negen slagen. Noem dat maar niets! 
Situatie: 
Je hebt je bal op de green geslagen, je putter uit de tas gehaald, loopt 
naar je bal, je kijkt even vluchtig en je putt je bal. Je mist en ziet tot je 
verbazing dat de bal sterkt van zijn lijn afwijkt.  
 
TIP 
Voorbereiding: 
Wat moet je doen; Breng (tenminste) één streep aan op je bal. Dat kan 
heel makkelijk met een balmarker. Verkrijgbaar in elke golfwinkel. 
 

 



 
Let er wel op dat je de streep aanbrengt met een watervaste stift! 
Je bal ligt op de green, je loopt naar je bal, plaatst een marker achter je 
bal, pakt hem op en maakt hem schoon. Dit mag altijd als je bal op de 
green ligt, maak er een gewoonte van.  
Als je de bal terugplaatst moet je toch even door de knieën, kijk dan naar 
de hole. Doe dit van achter de bal. Probeer je voor te stellen hoe de bal 
zal gaan rollen als je bal gaat spelen. Gebruik de aangebrachte lijn om te 
richten. Bij een vlakke green richt je op de hole, is de green niet vlak, mik 
je links of rechts naast de hole.  
 

Plaats nu je putter achter de bal en zorg dat 
beide lijntjes op elkaar aansluiten. 
Nu speel je de bal !  
 
Mochten jullie met vragen zitten over of 
suggesties hebben voor bepaalde golf-
gerelateerde onderwerpen waar je meer over 
zou willen weten mail dan je vraag of suggestie 
naar: golfproerwinjanssen@gmail.com 

 
Misschien zie jij je vraag of suggestie dan terug in deze rubriek. 
PS, Let niet op de spelling van mijn achternaam, tikfoutje maar wel het 
juiste mailadres.  
 
Succes en heel veel plezier! Erwin. 
 
Van de Baaneigenaar: 
 
We hebben op 31 december weer volop oliebollen, appelbeignets en 
appelflappen staan te bakken. Net als het jaar ervoor was het weer een 
geslaagde dag. Jammer dat de horeca niet open kon anders hadden we 
de gasten al vooraf van onze lekkernijen kunnen laten proeven.  
We waren vroeg aan de gang om alles op tijd klaar te hebben. Jan en 
Marga Korsten van Borduurstudio Valentijn bakken normaal de oliebollen 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie en hebben dat ook nu gedaan. 
Vanwege de gesloten horeca door Corona besloten we twee jaar terug 
om oliebollen te gaan verkopen op 31 december.  
Dit zal een terugkerende dag gaan worden.  
We hopen wel dat eind 2022 de horeca weer gewoon open mag zijn. 
Jan en Marga nogmaals bedankt voor het komen helpen!  
 
Op ons terrein zijn verkeersregels van toepassing. 
Zou je de snelheid aan willen passen als je de inrit oprijdt a.u.b.. Wij zien 
nog regelmatig dat er mensen met hoge snelheid aan komen rijden. 
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Wij verzoeken je vriendelijk om hier 30 km te rijden. Bij de knik net 
voordat je de parkeerplaatsen oprijdt gaat dit over naar 15 km. 
Het heeft in het verleden al gevaarlijke situaties opgeleverd voor mensen 
die van de baan of de camping afkomen. Beperk bij droog weer ook je 
snelheid op het zandpad wat langs hole 4 loopt. Anders staan mensen 
daar letterlijk zand te happen. Dit vindt je zelf waarschijnlijk ook niet fijn.  
 
In ons boekingssysteem moet iedereen een eigen uniek mailadres 
hebben. De NGF vraagt dit ook als we jullie bij hun aanmelden. Door een 
foefje hebben we toch iedereen aan kunnen melden maar dit is de NGF 
al opgevallen. Ik wil dan ook vragen aan de mensen die nog steeds 
hetzelfde mailadres gebruiken (als b.v. hun partner) om een ander 
mailadres aan te maken. 
Via Gmail of Hotmail kan je een gratis account aanmaken. Dan kunnen 
wij dit veranderen in onze systemen en staat het goed bij de NGF en kan 
iedereen zelf voortaan een starttijd boeken. 
 
De NGF heeft vandaag kenbaar gemaakt dat er weer met flights van vier 
gespeeld kan worden. E.e.a. natuurlijk wel met het in acht nemen van de 
basisregels.  
 
Wij willen geen politieagent gaan spelen en gaan ervan uit dat je je aan 
de basisregels houdt. We zijn blij dat we mogen golfen dus laten we dit 
niet verpesten. Alleen samen kunnen we corona verslaan.  
 
Tot ziens bij ’t Caves, Wilmy van Boxem 
Bereikbaar via 0402051805 – 0613471881 
 
De verandering in systemen m.i.v. februari 2022: 
Nodig i.v.m. het Wereld Handicap Systeem (WHS) dat vraagt om een 
nieuwe wijze van invoeren. 
 
De Chronogolf app: 
De app blijft bestaan en heb je nodig voor het reserveren van de baan.  
Wijzigingen in deze app (b.v. bij verandering van huis- en/of mailadres 
etc.) kun je alleen zelf doorvoeren. 
 
De Golf.nl app: 
Blijft en is voor het invoeren van de qualifying kaarten. Let er even op of 
je marker ook al in dit systeem staat i.v.m. het goedkeuren van de kaart. 
Dit gaat nog steeds af en toe mis. 
 
Het OGS systeem eindigt per 31 januari:  
Inschrijven voor wedstrijden gaat tot eind januari nog via 
http://portal.onlinegolfsystems.com 



Nieuwe leden kunnen via dit systeem niet inschrijven maar zich tot 
1 februari aanmelden voor de wedstrijden via: 
activiteiten@golfvereniginghetcaves.nl 
 
Golf Genius: 
Dit systeem gaat per 1 februari het OGS systeem vervangen.  
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de invoering van de Golf 
Genius app voor telefoon en website.  
Dit verloopt helaas nog niet vlekkeloos.  
Wij komen tijdig bij u terug over het hoe nu verder en met uitleg zodra de 
app in werking treedt. 
Wij doen onze uiterste best om alles goed te laten verlopen en vragen u 
om begrip als e.e.a. in het begin nog niet helemaal lukt. 
 
Mocht je hulp nodig hebben met het invoeren van de kaarten of de apps 
e.d. neem dan s.v.p. even contact op met coördinator Hans van Hest. 
Email: rhc@golfvereniginghetcaves.nl 

Geboorte-Huwelijk-Overlijden: 

Er zijn bij de vereniging de afgelopen twee maanden geen berichten 
binnengekomen.  

Heeft u een bericht over een geboorte, een huwelijksfeest, een overlijden 
of bijzondere verjaardag dat u graag geplaatst zou willen zien laat ons 
dat s.v.p. weten via één van onze bestuursleden of via emailadres 
contact@golvereniginghetcaves.nl  

Wist U dat:  

• De website weer is bijgewerkt met o.a. het jaarplan 2022 en de 
uitleg van de Golf Genius App. 

• Bij navraag is gebleken dat de meeste mensen er niet van op de 
hoogte zijn dat op de scorekaarten van de Grote Baan een 
telefoonnummer vermeld staat voor noodgevallen. 

• Dit op de kaart van de Par-3 niet het geval is.  
• Er een AED apparaat bij de receptie hangt !!! 
• Het goed is om het noodnummer 040 205 18 05 in je telefoon te 

zetten!! 
• Onze vereniging dit jaar een 10 jarig jubileum beleeft. 
• Dat een flight van 3 of 4 personen meer tijd kost dan een flight met 

2 personen. Dat je daar bij het inschrijven van starttijden, indien 
mogelijk, misschien rekening mee kunt houden. 

• Dat lachen om situaties in de baan leuker is dan mopperen. 
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• De baaneigenaar dankbaar is voor de vele mensen die zich aan de 
regels houden. 

• Dat we een supergezellige club hebben! 
• Dat die gezelligheid ook geldt voor hole 19. Iets wat we hopelijk 

niet lang meer hoeven te missen! 
• We op de maandag een damesmiddag organiseren. 
• We op de dinsdag een hedenmiddag organiseren. 
• We op zondagochtend een 18 holes Par-3 competitie organiseren. 
• We op zaterdagmiddag een 9 holes competitie op de grote baan 

organiseren.  
• Dit allemaal leuke en gezellige wedstrijden zijn om mensen te leren 

kennen en een fijn partijtje golf te spelen. 
• Kijken op onze website of een mail sturen naar 

activiteiten@golfvereniginghetcaves.nl voldoende is om meer 
informatie te krijgen.  

• Er via YouTube veel filmmateriaal ter beschikking staat om te zien 
hoe een Pro het spel speelt. 

• De vereniging in het voorjaar een regelavond organiseert om niet 
alleen het golfen te verbeteren, maar ook de toepassing van de 
regels. 

• Je moet letten op eventuele afwijkende regels op de Local Rules in 
de winterperiode. Informeer eventueel bij de receptie. 

• Je koffie to go, met een lekkere zelfgemaakte koek bij de receptie 
kunt bestellen. 

• Het Caves alweer volop bezig is om de menukaart te veranderen.  
• Je vanaf april t/m oktober op do t/m zo kunt genieten van een 

heerlijk diner of lunch gemaakt met uitsluitend verse producten. 
• U de volgende nieuwsbrief rond 15 maart kunt verwachten. 

Namens bestuur en commissies van Golfvereniging het Caves weer veel 
speelplezier! 
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