
 
Unieke oplossing  

Regiowedstrijd Zuid Oost op twee dagen op 9 holes baan De Tongelreep 

 

Clubconsul Rob van der Laan keerde vorig jaar zo enthousiast terug van de 

Regiowedstrijd op Maastricht International, dat hij direct zijn clubbestuur 

benaderde met het wilde plan om deze wedstrijd voor 2017 naar de Tongelreep 

te halen. Detail: Tongelreep is een 9 holesbaan, overigens met een flink aantal 

verschillende tees en greens in de 2
e
 negen. Zijn oplossing: twee wedstrijden op 

twee dagen. Clubleden zouden dan maar liefst op twee dagen beide middagen 

niet zelf kunnen spelen. Het lukte Rob zowaar om het groen licht te krijgen en zo 

kwamen op maandag 17 en dinsdag 18 juli op beide dagen steeds 44  

grootvaders aan de start. 

Op beide dagen speelden 44 grootvaders steeds om 4 startplaatsen voor de 

Landelijke Finale. Twee maal de nummers 1 t/m 3, plus de beste golfers van de 

dag. 

Voorafgaand aan de prijsuitreiking op maandag kon Jan Orie, binnen het OGD 

bestuur verantwoordelijk voor de beoordeling van de aangevraagde projecten 

teamleidster Saskia Vorselen en aanvraagster Gerdy Janssen van PSW Weert 

zichtbaar zeer gelukkig maken met de overhandiging van een cheque ter hoogte 

van maar liefst € 5.000,=, waarmee hun lang gekoesterde wens om een 

snoezelruimte voor hun pupillen in de nieuwbouw van hun instelling in te 

richten in één klap gerealiseerd kon worden. 

Voor de aanwezige grootvaders was dit zichtbare geluksmoment voor beide 

gedreven medewerkers van PSW een tastbaar bewijs hoe goed de door alle 

golfende grootvaders van Nederland bijeengebrachte middelen besteed worden. 

                                                                                                                                    

Op de foto links 

Saskia, die kort 

en helder 

uitlegde wat het 

mooie werk bij 

PSW inhoudt, 

geflankeerd 

door een 

gelukkige Gerdy 

en een voldane 

Jan Orie van 

OGD. 



 

De uitslag van de beide wedstrijden, die vooral de eerste dag fors gedomineerd 

werden door de spelers van De Tongelreep, die hun kennis van de baan 

bijzonder knap wisten uit te buiten,  was alsvolgt:  

Dag 1: 

1. Guus Beerens  De Tongelreep  44 pnt.  Hcp 20,6 

2. Wiel Muijsers De Tongelreep  42 pnt. Hcp 25,0 

3. Hub Beuken  Land van Margraten 35 pnt. Hcp 20,3 

Beste Golfer: Joop Mikkers  De Tongelreep  36 / 28 pnt.  Hcp 8,4 

Dag 2: 

1. Jack Ligtvoet  De Tongelreep  39 pnt.  Hcp 26,0 

2. Huub Everaert  De Peelse   35 pnt. Hcp 17,5 

3. Jacques Muermans De Herkenbosche  35 pnt. Hcp 18,1 

 

Beste Golfer: Jacques Hesen   Bleijenbeek 34/22 pnt. Hcp 12,6

  

  

Winnaar Guus Beerens met 

clubconsul Rob van der Laan en 

Regioconsul Jan de Vries 

 

 



Beste golfer van dag 1 Joop Mikkers 

met clubconsul Rob van der Laan 

 

Winnaar dag 2 Jack Ligtvoet 

 

 

 

 

 

Beste golfer dag 2: 

Jacques Hesen. 

 

 

 

 

De harde werkers van de 

organisatie: 

Hans Schellens (voorgrond) en 

Rob van der Laan. 


