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In deze nieuwsbrief onder andere:  

• De overgang van E-Golf4U naar Nexxchange 

• 2024: VGC bestaat 30 jaar 

• Van de Baancommissie 

• Van de Regel- en Handicapcommissie 

• Van de NGF Coördinator 

• Het seizoen staat te beginnen: Volop nieuwe activiteiten 

  

 

De overgang van E-Golf4U naar Nexxchange 

Tot op heden regelt onze club de ledenadministratie, het wedstrijdbeheer, het 

handicapbeheer en alles wat er komt kijken bij het runnen van een golfclub 

allemaal via E-Golf4U. E-Golf4U is in 2021 overgenomen door Nexxchange, een 

Oostenrijkse softwareontwikkelaar. Alle Nederlandse golfclubs die E-Golf4U 

(170) gebruiken gaan stapsgewijs over op de nieuwere software van 

Nexxchange. Bij meer dan 20 kleinere (par 3) golfclubs is de overgang naar 

Nexxchange al gerealiseerd. Er is dus al ruime ervaring met het migratieproces. 

De overgang naar de GolfSuite van Nexxchange voor de VGC geschiedt op 8 

maart a.s., dan worden alle aanwezige gegevens (data) overgezet in de nieuwe omgeving. Op 16 februari j.l. hebben 

alle VGC-leden die toegang hebben tot de data een training gehad om kennis te maken met Nexxchange. Kaj van 

Leeuwen (medewerker van E-Golf4U/Nexxchange) verzorgde voor 22 VGC-leden deze trainingssessie. In de tijd tot de 

daadwerkelijke migratie op 8 maart, kan er met een testlogin/password door alle betrokkenen geoefend worden in 

de nieuwe omgeving.  

Op de dag voor de overgang krijgen alle VGC-leden een email met informatie over de overgang en wat de 
consequenties zijn. Ook wordt dan verzocht het password aan te passen voor het Portaal van Nexxchange. Hiermee 
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vervalt ook de TeeTime module van E-Golf4U. Sportfondsen heeft een gekoppeld Nexxchange account aangeschaft 
waardoor ook de baanregistratie nu met dezelfde login/password gedaan kan worden.  
Daarnaast is er een officiële web-app zodat er via de mobiel kan worden ingeschreven voor de baan en eventueel 
wedstrijden.  
Een van de grootste veranderingen voor sommige leden zal zijn dat de inlog individueel wordt, dus ieder lid moet een 
eigen emailadres opgeven.  Er wordt dan ook informatie meegestuurd hoe, indien nodig, een nieuw emailadres 
eenvoudig kan worden aangemaakt. 
Het bestuur gaat er van uit dat de overgang soepel zal verlopen, mochten er na 8 maart toch nog onduidelijkheden of 
vragen zijn.  Neem dan met mij contact op.  
 
Bert Bakker, email: e.bakker16@planet.nl of bestuur@vgcgolf.nl. 

 

2024: VGC  bestaat 30 jaar 

Warming Up voor ons VGC-Lustrum – Jubileumjaar 2024 
 
Ja, je leest het goed! Ons jubileumjaar, ons 6e  lustrum, zal plaatsvinden in mei 2024!  
Of we te vroeg zijn met deze vooraankondiging? Zeker weten van niet, want de maanden, de jaren, vliegen voorbij en 
voor een goed feest moet er heel wat gebeuren. 
Sterker nog, we zijn op 26 november begonnen met de ‘Kickoff’ van ons jubileum.  
 
Het bestuur heeft op die dag 2 commissies benoemd, te weten:   
1. De Voorschoten Open Commissie   

en   
2. De Lustrum Commissie,  die samen met tal van leden belast worden met de organisatie van ons 30-jarig bestaan.  
Op de vorming en samenstelling van beide commissies komen we een volgende keer nog wel terug, want iedereen zal 
begrijpen, dat we voor al deze werkzaamheden nog veel meer actieve leden nodig zullen hebben.  
 
 
Tijd voor enkele ‘tipjes van de sluier’: 
Als data, inclusief enkele reeds ingevulde activiteiten noemen we graag: 

➢ donderdag 9 mei 2024: Hemelvaart 
➢ zondag 19 mei 2024: Pinksteren– Officiële Opening VGC-Jubileumweek 
➢ maandag 20 mei 2024: Handycart Wedstrijd 
➢ zaterdag 25 mei 2024: Voorschoten Open met sponsorflight, Feestavond 
➢ zondag 26 mei 2024: Voorschoten Open voor VGC-leden. 

 
We zijn als commissies druk in de weer om tal van ideeën te verzamelen en uit te werken en eigenlijk hebben we 
iedereen daarvoor nodig. Schroom dus niet om met een idee te komen of om je aan te melden voor één of meerdere 
klusjes . [Commissie Voorschoten Open - janspit4@gmail.com]  
en de Lustrum Commissie [nader bekend te maken e-mailadres] 
 
Voorschoten Open is één groot golffeest waarbij de Gemeente Voorschoten  het decor vormt!  
Verder zullen we ons richten op sportieve en gezellige activiteiten; Activiteiten voor de jeugd, maar ook voor de Slow-
golfers; met aandacht voor gehandicapten en clubs uit de regio. 
De kernactiviteiten  zullen plaats gaan vinden in de week van 19 mei 2024, maar ook zullen er vele activiteiten rond 
deze data plaatsvinden in het teken van ons lustrum.  
Zo is voorzitter Flip onlangs uitgedaagd/uitgenodigd door Golfclub Soestduinen of wij eventueel geïnteresseerd zijn 
om samen met andere jubilerende par 3-verenigingen iets met elkaar te organiseren in 2024 in het kader van onze 
jubilea. 
Kortom, 2023 zal in het teken staan van ‘warm lopen’ voor ons lustrum in 2024! 
 

Namens beide commissies, 

Jan Spit 

1994 - 2024 



 

 

Van de Baancommissie 

 

Het voorjaar komt eraan!   

 
En dus begint alles weer te groeien en bloeien in de baan. 
Afgelopen week zijn de greenkeepers samen met Oosthoek 
Greenkeeping druk bezig geweest met het weghalen 
van de coniferen bij 2 en 3. De coniferen waren in de 
afgelopen jaren regelmatig het slachtoffer van de stormen 
die over ons land raasden, daarbij zijn de flink 
beschadigd geraakt. Voor eenieders veiligheid zijn deze 
coniferen verwijderd. We verwachten deze week aanplant 
van een treurwilg en een zomereik in het gebied waar de 
coniferen stonden. De stammen van de coniferen moeten 
nog worden uitgevreesd, deze zijn afgezet met blauwe 
paaltjes (GUR). 

 
Op verzoek van een meedenkend lid is afgelopen week ook een opvangbak 
onder de afspuitplaats gemaakt. Zo valt het gras door het roosters in de 
opvangbak en blijft de afslagplaats langer schoon. Leuk dat we dit idee van 
een meedenkend lid hebben kunnen realiseren! Heeft u ook ideeën? Meld dit 
dan bij de baancommissie. 
 
In de komende weken zal ook het groot onderhoud op de baan uitgevoerd 
gaan worden. U moet dan denken aan het prikken en bezanden van de 

fairways, rough & greens, maar ook het doorzaaien en bemesten van de 
fairways en greens staan weer op het programma. Via https://www.golfbaanhetwedde.nl/baanstatus/ kunt 
u de planning terugvinden! 
Verder proberen we dit jaar weer een aantal verbeteringen door te voeren op golfbaan Het Wedde: 

• De paden worden gerenoveerd 

• De afslagplaatsen van 2, 6,7 & 8 worden een stukje verlegd en opnieuw opgebouwd 

• De restanten van de heuvel bij 8 zullen met een kraan worden weggegraven, we krijgen er dus 

een extra stukje golfbaan bij! 🙂 

• Enkele drainageputten in de baan zullen worden opgehoogd en met het grondniveau gelijk 
gemaakt worden 

 
Tot slot: De nieuwe baanjaarkaarten liggen klaar bij de horeca van Het Wedde! Wilt u zo vriendelijk zijn uw 
nieuwe baanjaarkaart (blauw) op te halen en zichtbaar aan uw tas te hangen? Wilt u ook zo vriendelijk zijn 
andere kleuren jaarlabels van uw tas te verwijderen? Alvast dank voor uw medewerking! 
 

Baanstatus 

Bekijk hier de actuele openstelling, de baanstatus, van golfbaan Het Wedde: www.golfbaanhetwedde.nl 

 
Met sportieve groet,  
Pim van Hal 
Sportfondsen Voorschoten BV 

https://www.golfbaanhetwedde.nl/baanstatus/
https://www.golfbaanhetwedde.nl/baanstatus/
http://www.golfbaanhetwedde.nl/


 

 
Van de Regel en Handicap commissie 

Het is bijna maart en op de baan is het al voorjaar. Het is een fijn gezicht alle 
bloembollen weer in bloei te zien. 
In het golfspel gelden echter nog de winterregels tot eind april. En dat wil 
zeggen dat je je bal op het kort gemaaide gedeelte van de baan, na hem 
gemerkt te hebben, mag oppakken, schoonmaken en binnen een kaartlengte 
weer terug mag plaatsen. De baan blijft qualifying. 
Zodra de exploitant bepaalt dat er greens uitvallen of dat er door de baan 
opgeteed mag worden is de baan niet meer qualifying. Maar gelukkig 
hadden we een milde winter en was die maatregel  niet nodig. 
 
Maar wat te doen als jouw golfbal in of vlakbij die mooie bloemen ligt, die 

nu zo prachtig omhoog komen op de baan? 
Op onze baan geldt dan de ongeschreven regel dat je die bloemen zonder straf ontwijken moet. En wel op een 
dusdanig manier dat je ze bij het maken van jouw slag ook niet raakt. Nooit dichter naar de hole, maar naar opzij of 
naar achteren. 
Er gaat de komende week ook veel onderhoud op onze baan plaats vinden en er gaan ook nieuwe bomen aangeplant 
worden. Ook die moeten we beschermen. Nieuwe bomen worden aangepaald en dat  betekent dat als jouw bal zo 
dicht bij die aangepaalde boom ligt en je met jouw slag die boom zou kunnen raken,  je die boom zonder straf moet 
ontwijken. Ook weer nooit dichter naar de hole, maar naar opzij of naar achter. 
 
Een ander punt in deze tijd is, dat de baan nog wel erg nat is en dat een bal op de green geslagen vaak een pitchmark 
maakt. En dus het dringende verzoek aan al onze leden om de pitchmarks te repareren, niet alleen die van jezelf , maar 
zoveel als je er ziet. 
Dat is het behoud van onze greens en hebben we daar straks alleen maar voordeel van. 
 
Tot slot weer de aankondiging van een regelopfriscursus. En wel op zaterdag 15 april op Het Wedde. Binnenkort zal er 
een uitnodiging naar alle leden gestuurd worden. 
 
  



 
Van de NGF coördinator 
 
De voorjaars NGF competitie 2023 gaat eerdaags weer beginnen.!! 
Een drietal trainingsdata staan geprogrammeerd op golfbaan het Wedde. 
waarin o.a. onderlinge wedstrijden, tactiek, uitwisseling van eerdere 
ervaringen over de diverse banen e.d. op de agenda staan. 
Hieronder staan de teams vermeld die onze club gaan vertegenwoordigen. 

2x 18 team VGC 1 

NAAM HANDICAP OPMERKING 

Rob Jongbloed    6.8  

Kees Winters 15.6 Captain 

Jan Spit 17.4  

Jacques Wassenaar 21.5  

Ria Wassenaar   19.9  

Ellen Jongbloed 23.8  

Marja vd Vlugt          28.9  

   

Gerard jonk               26.8  Reserve indien nodig 

 

2x18 team VGC 2 

NAAM HANDICAP OPMERKING 

Andreas Obst 16.5 5 mei afwezig 

Hans Dijksterhuis      22.1  

Anton vd Vlugt          24.4  

Flip Rothbart             31.2  

Lennie Nijenhuis       28.0  

Carmen Dijksterhuis 30.0 Captain 

Fien Tuinhof de Moed 22.2  

   

Gerard jonk               26.8  Reserve indien nodig 

 

9 + 9 team VGC 1 

NAAM HANDICAP OPMERKING 

Bart Rehm                  20.0 Captain 

Jan Visser                   25.0  

Wilte Smid                 27.9  

Maud Robberegt      28.8  

Ferry de Bode            31.2  

Roy van Ommeren 32.1  

   

Jan Jansen                 25.1 Reserve indien nodig 

 

  



9 + 9 team VGC 2 

NAAM HANDICAP OPMERKING 

Kees Praagman         29.0  

Martin Huizing          29.6  

Cornelis Quaak          32.0 Captain 

Peter Marks               32.2  

Corrie Koopmans      37.6  

   

Leo van Pelt 28.1 Reserve 

Hugo van Lynden      24.3 Reserve 

Aad Akse                    27.7 reserve 

 

9 + 9 team VGC 3 

NAAM HANDICAP OPMERKING 

Marian Bakker          23.5  

Rob Bakker                25.7  

Pieter van Dijken      26.7  

Rinze Bulstra             28.1 Captain 

Ton Blom         30.7  

Hein Rooijackers                     30.8  

   

Hugo van Lynden      24.3 Reserve 

Aad Akse                    27.7 reserve 

Deelnemers Regio competitie 2023: 

Poule 1:      Poule 2:    De reserves zijn: 

Niek Hoogenboom    Berta Baaten   Cornelis Quaak 

Simon de Wit   Thea van Os   Gonnie van Sanden 

Rita v.d. Krogt   Henk Keemink   Ronald de Heer 

Fred de Haas   Jeanneke de Nooijer  Bert Bakker 

Hans v.d. Heyden  Bert Boerma    

Ruud Mooten   Tineke van Rijn  

Elly Verhoog   Hans Rasch  

Cecille de Heer   Willem Stolk  
 

   

   

 

  



Het seizoen staat te beginnen: Volop nieuwe activiteiten 

Het golfseizoen staat weer op het punt van beginnen en dat betekent dat de 

wedstrijden die we in clubverband gaan spelen de komende maanden van 

start gaan. Naast de gebruikelijke inloopwedstrijden op maandag en 

woensdag zien we op de activiteitenkalender interessante evenementen 

tevoorschijn komen:  

➢ Happy Golf: Iedere eerste vrijdag van de maand (m.u.v. 5 mei) is er 

een inloopwedstrijd. De wedstrijdvorm is Eclectic. Aan het eind van het seizoen worden de prijswinnaars 

bekend gemaakt. En….. na afloop van iedere wedstrijd maken we gebruik van het Happy Hour van het 

restaurant. Een mooi begin van het weekend! Aanmelden voor 14.45 uur, we starten om 15.00 uur.  (zie VGC-

site/Club-info/Clubactiviteiten/spelvormen blz. 8) 

 

➢ Battle of the Sexes: Of wel: de jongens tegen de meisjes….. Deze wedstrijd is op 12 maart en begint vroeg in 

de ochtend, nl. om 9.30 uur. Met inschrijven. 

 

➢ Openingsdag: Op 26 maart vieren we de opening van het seizoen met een 9 of 18 holes wedstrijd. De start is 

om 11.00 uur. Inschrijven is verplicht. 

 

➢ Medal: deze competitie start op 2 april.  

 

➢ Damesochtend: de dames van onze club spelen deze wedstrijd op 4 april. Bij de Damesgolf sluiten we om 
13.00 uur af met een lunch in de bistro. Alle damesleden krijgen per mail een aankondiging van de wedstrijd.  

 
➢ Pasen-golf: Par tegen de Paashaas. Op maandag 10 april ( Tweede Paasdag) spelen we een mooie wedstrijd in 

Paassfeer….. met inschrijven. Voor de spelvorm: (zie VGC-site/Club-info/Clubactiviteiten/spelvormen blz. 5- 

lees voor Paashaas „Vos”) 

De jaaractiviteiten van de Wedstrijdcommisie  staan natuurlijk op de site van VGC en wellicht heeft u hem al in uw 

mailbox gevonden. Deze kalender is de moeite waard om zo nu en dan te raadplegen. Er staat ook aangegeven, dat 

vanaf 6 maart de maandagmiddaginloop weer om 13.45 uur start. 

Nog even dit: 

Hoe leuk is het om tijdens wedstrijden op onze baan in clubkleding 
een ronde van 9 of 18 holes te lopen? De clubkleding is aan te 
schaffen bij WJM Evenementen en Promoties, Chr. Huygenstraat 10 
a, 2251CH Voorschoten. Kijk even op www.we-je-em.nl. Leden, die 
aan de Regiocompetitie en NGF-competitie meedoen, worden 

trouwens geacht om clubkleding te dragen. 
 
De Ledenadministratie meldt: 
Gebleken is dat met name bij houders van een gmail- of hotmail mailaccount de contributiefactuur in de spamfilter 
verdwijnt. 
Wil iedereen die  nog geen factuur heeft ontvangen dit even checken en zo nodig melden 
aan: ledenadministratie@vgcgolf.nl 

   (Jan Spit, ledenadministrateur)  
Noteert u alvast: 4 april 2023 Algemene Leden Vergadering VGC 

De Nieuwsbrief van VGC wordt gemaakt door: 

➢ Hans Dijksterhuis (hdijksterhuis@planet.nl) 
➢ Hans v.d. Heyden (jhvdheyden@planet.nl) 

http://www.we-je-em.nl/
mailto:ledenadministratie@vgcgolf.nl

