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Mededelingen bestuur 

Beste Leden, 

Hierbij ontvangen jullie een nieuwsbrief van Brabant Golf. In deze nieuwsbrief 

veel zaken over de gevolgen van het coronavirus voor ons als club, maar ook 

een aantal wetenswaardigheden die zeker de moeite waard zijn. Wij hopen 

jullie door deze nieuwsbrief ook wat vrolijke dingen voor te kunnen schotelen, 

de omstandigheden zijn al droef genoeg. Het zal waarschijnlijk opvallen dat 

de layout van de nieuwsbrief aangepast is, we gaan er van uit dat deze wat 

modernere vormgeving bijdraagt tot meer leesplezier. 

Als je om ons heen kijkt zie je dat alle golfbanen om ons heen met hetzelfde 

kampen. Lege banen, gesloten clubhuizen, stilte, stilte, stilte..... Voorlopig 

blijft dit tot en met 6 april gehandhaafd, daarna mogen we MISSCHIEN weer 



golfen, zij het individueel en niet in georganiseerd verband. Wedstrijden en 

bijeenkomsten zijn voorlopig tot 1 juni verboden, los golfen zou misschien 

misschien weer mogen. We houden jullie op de hoogte. 

 

Vrolijk nieuws 

Eerst wat vrolijk nieuws en dat betreft met name de baan. Sinds enige weken 

worden wij ondersteund door Arijan van Alphen, de hoofdgreenkeeper van 

de Oosterhoutse Golfclub. Arijan staat ons bij met advies en zelfs meer dan 

dat! En dat alles geheel belangeloos. Daarnaast zijn we er in geslaagd via 

het Rijens contactpunt voor vrijwilligers Jan Smeekens als vrijwilliger binnen 

te halen. Jan heeft (hoofd-)greenkeepers diploma's en gaat als vrijwilliger bij 

ons voor 8 uur in de week aan de slag met diverse greenkeepers activiteiten 

tegen een normale vrijwilligersvergoeding! Wij zijn heel blij met deze 

ontwikkelingen en we kijken uit naar een goede en vruchtbare samenwerking 

tussen de klussenklub en Jan, wij hebben daar alle vertrouwen in. 

Wij hebben bij de gemeente Rijen aangevraagd om onderhoud aan de baan 

te kunnen blijven doen, we hebben de toezegging gekregen dat we, mits we 

ons aan de richtlijnen van het RIVM houden (dus met telkens maximaal 3 

man of vrouw, minimaal 1,5 meter afstand enz.) de noodzakelijke dingen aan 

de baan kunnen blijven doen! Een groot compliment gaat uit naar René en 

de klussenklub die met in acht neming van de RIVM regels er in slagen om 

met grote regelmaat op de baan te werken om die in zo goed mogelijke 

conditie te krijgen en te houden. Hulde ook aan Jan Rutten en Kees 

Brooimans die afgelopen zaterdag tot 15.30 uur de greens gesproeid hebben 

om de mosvorming tegen te gaan. 

 

Minder vrolijk nieuws 

De richtlijnen van het RIVM zijn overgenomen door de NGF. Daardoor zijn wij 

helaas gesloten, in ieder geval tot en met 6 april. De sluiting betreft zowel het 

clubhuis als de baan, alle georganiseerde activiteiten tot die datum zijn 

afgelast. De verwachting is momenteel dat de sluiting nog wel langer zal 



 

duren, dat zal jullie wellicht niet verbazen. Zodra we daarover meer weten 

zullen we jullie informeren. 

 

Triest nieuws 

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Dick Jansen op 8 maart 

jongstleden is overleden. Door de sluiting van het clubhuis vonden wij de 

kaart te laat om met een afvaardiging van het bestuur op de uitvaart te zijn. 

Wij betreuren dit ten zeerste. Dick was een trouw bezoeker van onze baan, 

genoot daar van zijn ronde, vaak vergezeld van zijn geliefde sigaar. Wij 

zullen hem missen!  

 

Evenementen en Bijeenkomsten 

Overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM en de NGF zijn tot 1 juni alle 

georganiseerde bijeenkomsten en wedstrijden afgelast. Dit geldt dus ook 

voor de geplande Open Dag, de Vrijwilligersdag, de 50+ wedstrijd, Early 

Birds, Mixed competitie, Maandbeker en andere wedstrijden en competities 



die in die periode op de agenda stonden. Leuk is anders, maar hier kunnen 

wij dus echt niets aan doen. 

Zo gauw we beter nieuws hebben zullen we dat uiteraard laten weten. 

Volgens de NGF geldt het verbod om te spelen tot en met 6 april, voor 

daarna is nog niets bekend behalve dat georganiseerde evenementen tot 1 

juni niet zijn toegestaan. We houden de berichtgeving hierover nauwlettend 

in de gaten en zodra er meer bekend is laten we het weten. 

 

Nieuwe Leden 

In de afgelopen paar maanden hebben we gelukkig ook een paar nieuwe 

leden mogen verwelkomen. We heten Erik en Danielle Gulden en Joep 

Lugtenberg van harte welkom in de Brabant Golf gelederen en we hopen ze 

straks vaak tegen te komen op onze baan, liefst zo snel mogelijk na 6 april.. 

 

Lessen 

Helaas, ook voor lessen geldt dat ze tot nader order niet door kunnen gaan. 

De sluiting van de baan en clubhuis geldt ook voor de Pro's. Voor meer 

informatie kun je contact opnemen met Martine Oomen of Ian Lamsma, 

momenteel liefst per mail. 

Martine: info@golfscool.nl  

Ian: info@nlgolf.nl  



 

 

Footgolf 

Ook de geplande start van het Footgolf is door de omstandigheden tot nader 

order uitgesteld. Bij het baanonderhoud nemen we samen met Footgolf 

Brabant de inrichting van de baan met footgolf holes mee. 

Heb je interesse in footgolf neem dan contact op met Wesley van den Broek: 

(wesley_vdbroek@hotmail.com). In de volgende nieuwsbrief hopen we ook 

daarover meer te kunnen vertellen. 

 

   

 

 

  



 

 

 

 


