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AGENDA

Voor bijzonderheden zie website en de agenda in Egolf4U

NB.:
Voor actuele foto’s, impressies en reacties:
Zie onze Facebookpagina:
htps://www.facebook.com/GolfclubGaasterland

In deze nieuwsbrief o.a. 
Herenwoensdag in de zomer | Mededelingen Cie Automatisering | Promotie 3 gratis lessen | mede-

delingen Baancommissie | Uitstel handicartwedstrijd | Nadere bijzonderheden WHS | 
Winterse impressie van onze baan | Onze sponsoren

 

     Informatie over lessen,              
clinics of de shop:

     Rob Oosting, Golfpro
         06 13 18 73 47

          u kunt uw les ook 
              online boeken

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief april 2021- Vóór zaterdag 27 maart

Kopij sturen aan:
sijmendejong@icloud.com
Verzoek bij het aanleveren: Foto’s als apart bestand
Tekst in Word-bestand. (maximaal 400 woorden)

Telefoonnummer marshal: 06-82465647
Als u bijvoorbeeld onverhoopt niet komt golfen op het door U 
afgesproken tijdstip - bel even de marshal !!



De Herenwoensdag in de zomer

   Woensdag 31 maart wordt het winterprogramma afgesloten.
   In verband met het Corona gebeuren zullen we uiterst flexibel met onze zomercompetitie 
   om moeten gaan. 

Het plan is wel om een best of 10 competitie voor 18- en 9-holers te organiseren. 
Deze wedstrijden zijn qualifying en tellen mee voor de “Golfer van het jaar” klassement.

   De shotgun wedstrijden op de eerste woensdag van de maand komen voorlopig te vervallen. Daarvoor in 
   de plaats komt een 18 en 9 holes competitiewedstrijd.
   Voor deze wedstrijden zullen we ook van tevoren moeten inschrijven. 
   LET OP: schrijf je in voor de 18 of 9 holes wedstrijd. 
   De indeling en starttijden worden op dinsdagavond bekend gemaakt.

   In principe starten de 18 holers vanaf 8.30 uur. 
   Aansluitend aan de doorkomst van de laatste 18 holes flight zullen de 9 holers starten. Afhankelijk van de 
   deelname zal dit vanaf 11.30 uur zijn.

    De laatste competitiedag is woensdag 27 oktober. Hopelijk kan dan een gezellige prijsuitreiking op 
    3 november plaatsvinden.

    Handicart gebruikers moeten bij inschrijving aangeven dat ze in een Handicart rijden. Tevens moeten ze via 
    de normale procedure een Handicart reserveren.
    Beverdagen zijn voorlopig vastgesteld op dinsdag 13 april en woensdag 6 oktober.
    Bij voorbaat dank aan alle wedstrijdleiders die voor dag en dauw aanwezig zullen zijn in het clubhuis en ook     
    vooral aan onze competitieleider Johan Sikkema voor het iedere dinsdagavond produceren van een wed-
    strijdindeling, en het controleren van de uitslagen en standen.

     Veel hopelijk ongestoord golfplezier toegewenst deze zomer.

     Namens de WeCo,
     Peter Best

 
 De Handicart wedstrijd van 20 maart

 Helaas kan de organisatie van de Handicart gezelligheidswedstrijd op zaterdag 20 maart niet doorgaan.   
 Dit natuurlijk wegens de Corona beperkingen.

 Deze gezellige wedstrijd is nu verplaatst naar zaterdag 2 oktober in de hoop op betere tijden.

 Uw consul
 Frans Nijman
 Medeorganisatoren Peter Best en Simon de Jong
 

            



Introducés van meespelende leden (max 6x per jaar per introducee)

Bij het boeken van een starttijd door een lid met een introducee moet bij de reservering de optie 
“introductie” worden aangeklikt en dan de gevraagde gegevens invullen. 
Op deze manier wordt uw gast gelijk als introducee in TeeTime gezet en is het voor de receptionist 
duidelijk welk tarief moet worden berekend.
Uiteraard moet, als er sprake is van een introducee, u als lid uw QR-code op de digitale NGF-pas 
laten scannen bij de receptie.

 

Bestelling van een horeca artikel      

Als lid altijd uw QR-code op de digitale NGF-pas laten scannen voor het bestellen van een artikel.
Alleen dan staat op de orderbon, die door de medewerkers van de JPvdBent Stichting of door de 
barvrijwilliger moet worden verwerkt, de naam van degene die de order heeft besteld. Niet alleen 
als het druk is, is dat een ‘must’, maar altijd een ‘must’ natuurlijk.

(NB: het is een afspraak tussen de Golfclub en de JvdB-mensen en ook voor wat betreft wedstrij-
dinleg is het duidelijk wie betaald heeft)

INTRODUCTIE nieuwe golfers.

Aanmelden via: bijzonderezaken@golfclubgaasterland.nl

Promotie van aanbieding van een 3-tal gratis lessen voor vrienden, kennissen, buren van leden 
Golfclub Gaasterland woonachting in de Zuidwesthoek van Friesland.
 
Info bij:
Rob Oosting       06-13187347
Frans Nijman     06-12584432
Sijmen de Jong  06-54742241



Baancommissie

De dagen beginnen te lengen en het weer wordt beter. Dat komt de baan zeker ten goede na een buitenge-
woon natte herfst en winter. Onze baan heeft daar veel van te lijden gehad en was door deze nattigheid 
niet altijd bespeelbaar. De sluiting was om erger te voorkomen en we begrijpen, dat de maatregelen niet 
altijd op evenveel begrip konden rekenen, maar het was helaas niet anders.
Jarenlang is onze baan door de winter vrijwel altijd bespeelbaar geweest en het stelt ons daarom ook voor 
de vraag waardoor deze achteruitgang wordt veroorzaakt.

In overleg met HGM wordt onderzocht wat de oorzaken kunnen zijn en op welke wijze we kunnen voor-
komen, dat we de volgende herfst en winter weer met deze problemen worden geconfronteerd. Zodra er 
meer bekend is zullen we u in de Putter daarvan op de hoogte proberen te houden.
Er staan meer werkzaamheden op de rol, zoals het vervangen van dode bomen, onderhoud van de bruggen, 
repareren van de omheining en het verbeteren van de grasmat op een aantal plekken.
Als deze werkzaamheden worden uitgevoerd, zullen we u proberen te informeren wanneer het plaats vindt, 
zodat u enigszins rekening kunt houden met de eventuele overlast die daardoor wordt veroorzaakt.
Bij de voorbereidingen van de verlenging van het GEO-certificaat is vastgesteld, dat in de loop de jaren niet 
meer helemaal duidelijk was wat rough en wat natuur is, zoals in de kwantitatieve verplichting oorspronke-
lijk is vastgelegd.

In overleg met de Regel en Handicap Commissie, de GEO-commissie, de Baancommissie en HGM is nu het 
nieuwe maaibeleid vastgesteld en dat houdt in, dat een groter deel van de baan minder gemaaid zal moe-
ten worden.
We zijn verplicht om aan de kwalitatieve verplichting, die we notarieel met de overheid zijn overeenge-
komen, te voldoen. Concreet houdt dit in, dat wij een bepaalde verhouding golfbaan en natuur dienen te 
hebben. Als wij daar niet aan voldoen dan houdt het niet alleen in, dat we verplicht zijn om de verkregen 
subsidiegelden terug te betalen maar er staat ook nog een forse boete op. Een strafmaatregel, die we ons 
als golfbaan op geen enkele wijze financieel kunnen veroorloven.
Voor U als speler/speelster houdt dit in dat de baan iets lastiger zal worden en dat u de bal minder makke-
lijk zult kunnen vinden. Houdt bij het zoeken de drie-minuten-regel (liever korter en 1 minuut in Corona-tijd!) 
wel goed in de gaten i.v.m. de doorstroom in de baan.

Tot slot begrijpen we, dat wanneer een aantal zaken naar uw mening niet correct worden aangepakt u 
graag uw mening daarover kenbaar wilt maken. We vragen u met klem om dat rechtstreeks tot de baan-
commissie te richten en onze greenkeepers te vrijwaren van uw standpunten. Zij voeren slechts uit wat 
overeengekomen is met GC Gaasterland.

Hessel van der Zee
Sytze KIngma



WHS, 1 maart gebeurt het!

Begin januari hebben we al inzicht gekregen in onze WHS handicap. Handicapberekeningen vinden nu niet 
meer plaats in eGolf4u maar bij de NGF. eGolf4u geeft alleen de scores van kaarten door aan de NGF. 
Er zijn hier en daar in de loop naar 1 maart wel nog veranderingen bij veel spelers opgetreden. 
De software is getest en de handicaps zijn iedere 3 weken opnieuw berekend. Niet altijd liep de 
synchronisatie met de clubsoftware vlekkeloos, maar ook daar zijn oplossingen voor gevonden. 
Er konden dus steeds wat verschuivingen plaats vinden.

De handicaps zijn gereset uitgaande van de oudste qualifying kaarten te beginnen in 2016. Op 26 februari 
vindt de laatste (her)berekening plaats. De handicaps worden die dag even ‘bevroren’. De Q-kaarten die 
gelopen zijn op 26 februari worden na 27 februari met terugwerkende kracht meegenomen.

Vanaf 1 maart worden ook de nieuwe handicaptabellen in gebruik genomen. Ze zien er vrijwel hetzelfde uit. 
Omdat de WHS handicap voor de meeste spelers wat hoger uitvalt dan de EGA handicap zal hun course-
handicap wat hoger uitvallen dan de playing handicap onder het EGA systeem.

De term ‘playing handicap’ bestaat nog steeds. EGA was vooral toegesneden op strokeplay, het WHS vooral 
op matchplay.  Dat betekent dat de R&A en ook de NGF adviseren in strokeplaywedstrijden uit te gaan van 
een playing handicap van 95% van de baanhandicap.

De handicap van met name hoge handicappers en spelers met weinig kaarten kunnen flink omhoog gaan. 
Maar sommige spelers met weinig kaarten ook flink omlaag. 
Niet tevreden met je handicap? De manier om een voor jou reële handicap te krijgen is veel qualifying kaar-
ten lopen en met wedstrijden meedoen. Loop je een ronde op een qualifying baan? 
Laat je marker weten dat je een qualifying kaart gaat lopen, registreer je score in eGolf4u (zuil of website) of 
via de golf.nl app. 
Een slechte of een goede ronde betekent niet meer automatisch dat je met je handicap stijgt of daalt. Je 
nieuwste score vervangt de oudste van je laatste 20 scores. Stond die oudste score niet bij de beste 8 en 
komt de nieuwe score ook niet bij jouw beste 8, dan verandert er niets.  Bij het oude systeem ging je 
handicap als je onder de buffer speelde automatisch omhoog, maar buffers bestaan in het WHS niet.

’t Is even wennen, maar over een paar maanden weten we niet beter.

Paul Melai
Handicapcommissie

     

      



 WHS en Handicap 54 

In het WHS is dat goed geregeld, omdat nieuwe spelers al na één qualifying ronde van negen holes een han-
dicap krijgen (als ze een ronde spelen die op het niveau van handicap 54 of beter is). Handicap 54 (of lager) 
blijft dus de handicap waarmee je begint. 

Hoe goed moet je scoren voor een eerste handicap?
Voor nieuwe spelers die na 28 februari 2021 met golf beginnen, als het WHS is ingevoerd, geldt het volgen-
de. Zij moeten proberen om zo snel mogelijk scores in te leveren.
•  Om na 1 maart 2021 WHS-handicap 54 of beter te halen in een ronde van 18 holes moet iemand 36 
    of meer Stableford-punten halen, oftewel men moet gemiddeld een netto par of beter maken op 
    elke hole.
•  Om na 1 maart 2021 WHS-handicap 54 of beter te halen in een ronde van 9 holes moet iemand 19 of          
    meer Stableford-punten halen. (In het WHS wordt het aantal Stableford-punten in een 9-holes ronde 
    aangevuld met 17 Stablefordpunten waardoor het totaal aantal punten 36 zal zijn.)

Bij je eerste score wordt elke hoge score voor handicapdoeleinden maximaal een netto double bogey 
(par + 2 + het aantal handicapslagen dat je krijgt op deze hole). Ter verduidelijking: een netto double bogey
 is de eerste score die in de spelvorm stableford geen stablefordpunten meer oplevert.

Paul Melai
Handicapcommissie

WHS en scorekaarten

Stableford als basis voor je handicap is verdwenen. Maar als wedstrijdvorm bestaat die nog steeds. Daar-
naast is “Maximum score” in 2019 een officiële spelvorm geworden. De ‘Gaasterland strokeplay’ (maximaal 
2x de par) is een voorbeeld.

Hoe vul je nu je scorekaart in.

De basis is je holescore. Dit geldt met name voor strokeplay. Bij strokeplay vul je altijd alle slagen in. 
Bij stableford werd vaak een 0 (nul) of een streep ingevuld als je geen punten meer kon behalen. Dat mag 
dus niet meer. Dat zou gelezen kunnen worden als ‘niet uitgeholed’ wat bij strokeplay diskwalificatie bete-
kent.
Het advies is als je bij stableford geen punten meer kunt halen, neem je bal op en noteer een 11 (elf). 
Snelle rekenaars mogen natuurlijk ook een netto dubbel bogey (par + 2 + hcp slagen) invullen. 
Dat is de score waarbij je net geen stablefordpunten meer haalt. 
Bij Maximun score neem je de bal op en vul je de maximum score in als je die maximum score op een hole 
bereikt hebt. 

Paul Melai
Handicapcommissie
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                                              Algemeen sponsor

   
                                                                                                                  Sponsor cups in de holes

                                                               Sponsor
                                                               ballenspiraal 
                                                               hole 1

                                                                                                                      Sponsor kunst in clubhuis

                                                               Banksponsoren (bij hole 1, 2, 4, 5, 7 en 8)  

     
      Poortema & van Roosmalen  
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