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AGENDA

Alle activiteiten in april en mei zijn stopgezet.
Eerst even Egolf4U raadplegen als u wilt weten wanneer 
de volgende wedstrijd/evenement  staat gepland.

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

ALV tot nader te bepalen datum uitgesteld.

Informatie over lessen, 
clinics of de shop:

Rob Oosting, Golfpro
06 13 18 73 47

ook kunt u uw les online 
boeken

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief mei 2020
Vóór zaterdag
25 april

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

Agadir/Marokko



 
                     
 
                                                    Beste leden van de Golfclub Gaasterland,

Ik hoop dat het u allen goed gaat, dat u ondanks alle coronamaatregelen en de sociale isolatie nog ple-
zierige dagen beleeft maar vooral dat u vrij blijft van het corona virus of, mocht u toch besmet raken, 
dat de ziekte mild verloopt. Ook voor uw gezin, uw familie, uw vrienden.

Intussen is strikte naleving van de richtlijnen van het RIVM het beste dat we kunnen doen. Sinds kort 
is vastgesteld dat het virus niet alleen door niezen of hoesten maar ook gewoon door praten verspreid 
kan worden. Bovendien dat mensen die besmet zijn, ook voordat ze er zelf iets van merken, het virus 
al verspreiden. Daarom kunnen we het beste flink afstand houden van iedereen. In Friesland zijn er 
tot nu nog veel minder besmettingen dan in het westen en zuiden van het land. Laten we er ook als 
leden van de Golfclub Gaasterland alles aan doen om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk 
in te dammen.

Door de aangescherpte maatregelen, waaronder het verbod op samenkomsten tot 1 juni, kan de ALV 
ook eind mei niet doorgaan. Mocht het in juni wel mogelijk zijn dan laten wij dat tijdig weten, maar 
de kans dat we een ALV nog voor de zomervakantie kunnen houden is helaas rap kleiner aan het 
worden.

De stukken voor de ALV staan wel alvast op het ledengedeelte van de site. De notulen van 13 no-
vember 2019, de financiën en het jaarverslag; het calamiteitenplan en het beleidsplan volgen zo snel 
mogelijk. Veel leesplezier!

Ook alle andere geplande activiteiten zoals wedstrijden kunnen helaas zeker tot 1 juni niet doorgaan.
We hoeven er echter (nog) niet van uit te gaan dat de baan gesloten blijft tot 1 juni. Overigens zijn de 
golfbanen die nog open waren intussen door de overheid gesloten en door de nieuwe noodverorde-
ning is golfen op de gesloten baan strafbaar! Dat geldt ook voor de driving range, dus daar op afstand 
van elkaar oefenen is misschien wel veilig maar echt niet toegestaan. We volgen de berichten over 
mogelijke verlichting van de maatregelen voor sportclubs en golfbanen op de voet en als er belangrijk 
nieuws is laten wij u dat weten.

Bij de sluiting van de baan bleek dat het hang- en sluitwerk van de hekken nogal aan onderhoud toe 
is. Niet zo gek na zo vele jaren niet gebruikt te zijn. Reparatie wordt opgepakt ondanks dat we hopen 
de hekken na deze crisis nooit weer nodig te hebben!

Het clubhuis blijft voorlopig gesloten. 

Gerrit Botke, Sibe Nijholt en ook Ruurd van het Meer hebben al regelmatig gekeken of alles in orde is 
en nemen nu ook de legionella preventie protocollen die de NGF toegestuurd heeft mee.



Het onderhoud van de baan gaat door. Door de noodverordening is daar een ontheffing voor nodig 
omdat de sluiting van sportvelden ook geldt voor onderhoudsmedewerkers. Sommige gemeentes hebben 
de golfbaan laten weten dat dit niet nodig is, de gemeente De Fryske Marren zegt mij dat ze dit nog niet 
weten maar voorlopig niet handhaven. 
Voor de zekerheid hebben we toch de ontheffing aangevraagd zodat het onderhoud van de baan niet 
knel kan komen. 
Dit geldt ook voor de bevers die in afstemming met HGM en onder de RIVM regels het natuurgedeelte 
van de baan onderhouden. Gertjan Hilarius vertelt dat de greenkeepers het werk zo indelen dat nu 
zoveel mogelijk groot onderhoud aan de grasmat wordt gedaan zodat we van de zomer ongehinderd 
kunnen golfen!

Janneke Dierdorp werkt hard aan de tuin bij het clubhuis. Met vertraging omdat de nieuwe planten door 
de coronacrisis nog niet geleverd zijn, maar alle vertrouwen dat de tuin als het clubhuis weer opengaat er 
prachtig uit zal zien.

Frans Nijman en Simon de Jong hebben de Handycarts en de clubcarts gecontroleerd zodat ook die de 
stille periode goed door zullen komen.

Met Rob Oosting heb ik een aantal malen gesproken. Moeilijke tijd nu zijn werk helemaal stil ligt, maar 
het gaat hem goed. Veel leden hebben hem een foto gestuurd van golfoefeningen thuis. Leuk! 

De NGF geeft op haar website en Golf.nl in de nieuwsbrief ook suggesties om thuis met golf bezig te zijn 
en te oefenen.

Het bestuur houdt op 15 april een telefonische bestuursvergadering. Mocht u punten hebben die wij 
moeten bespreken, laat het weten.

Ik hoop dat u goed kunt leven met alle moeilijke maatregelen, dat u in deze tijd van sociale isolatie toch 
in contact bent met uw dierbaren en dat u, nu sport en clubleven stilliggen, voldoende te doen heeft om 
de dagen toch nog prettig door te brengen.
Mijn grasveld is na zeer zwoegen nu kort en kaal, maar het meeste mos is weg. Ook hier is het dus even 
minder mooi, maar ik weet zeker dat het, net als met het coronavirus, van de zomer goedkomt! 

Alle goeds, gezondheid en geluk,

Namens het bestuur,

Jeroen de Wit, voorzitter



                                                                             Klimaatverandering
   

Ook onze golfclub ervaart de gevolgen van klimaatvverandering. Voor het eerst in het bestaan van Golfclub Gaaster-
land (bijna 34 jaar) is de baan wegens wateroverlast een week dicht geweest. Hier een kleine impressie van de nattig-
heid in de baan.

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
     Zoals Johan Cruijff wel eens zei: 
      Elk nadeel heb zijn voordeel.
     Voor de medewerkers en cliënten van de      
     JPvdBent Stichting een mooie gelegen-
     heid om de buggy’s lekker schoon te maken.    

     Melle en Rina aan de schoonmaak TOPPERS !!



                                                                    De tuin bij het terras

Eind maart/ begin april loopt er een vrouw  in werktenue in de tuin bij het terras van het clubhuis. 
Het is Janneke Dierdorp die gevraagd is om de border weer nieuw leven in te blazen. Wat behouden kan blij-
ven wordt herplant en de rest gaat weg. Ze heeft nieuw plan voor beplanting gemaakt, zodanig dat het bij de 
grond van de border past.
Ook zal zij het onderhoud van de tuin gaan doen.
Janneke Dierdorp woont in Molkwerum en is sinds 2015 zefstandig hovenier.

Hierbij een oproep: ze kan wel wat menskracht gebruiken om de tuin leeg te halen en klaar te maken voor de 
nieuw beplanting, een mailtje naar secretaris@golfclubgaasterland.nl.

Het bestuur



            Verslag handicart wedstrijd golfclub Gaasterland dd. 7 maart 2020

60 deelnemers (verdeeld over 30 paren) speelden op 7 maart 2020 de handicart wedstrijd.
Er werd gekozen voor de Chapman Greensome wedstrijd (variant), de shotgunstart was om half 2
De baan lag er prachtig bij, het merendeel van de spelers had een draagtas mee op verzoek van de HGM/
greenkeepers.
Onderweg was er een (iets te moeilijke putt wedstrijd op de puttinggreen) en op de fairway van hole 1 
was een vierkant uitgezet van 6 x 6 meter voor de best mikkende spelers en speelsters.
Volgend jaar zullen we het vak wat groter maken!

De prijzen gingen naar Roelof  de Vries en Daan van den Brule (1e) - 2e en 3e werden Liesbeth 
en Eric Pouw en Jeroen en Marian de Wit. 
Verder werden de prijzen (o.a. vouchers van De Groene Ster, Golfclub Holthuisen, de Hattemse, de 
Kajuit in Sneek, flessen wijn) voor de paren Paul en Ali Melai, Trudeke Biermasz en Lusy Faber, Nico de 
Jong en Ria Bolhuis, IJsbrand en Froukje Kiela en tot slot Henk Strikwerda en Jannis Leenhouts.

De aanmoedingsprijs, beschikbaar gesteld door Golfschool Rob Oosting,was voor Folkert en Christa 
Beenen.

Liesbeth en Eric gaan naar de regiowedstrijd van de Stichting Handicart.

De wedstrijdcommissie bestond uit Myrna de Blinde en Margriet Franke, technische ondersteuning en 
foto ‘s door Jaap Rietman, de prijzen werden uitgereikt door Simon de Jong en Frans Nijman

             Melle en Jarno regelden 
                de putt wedstrijd



                                                              Verslag van de clubhuiscommissie
     
Tijdens het overleg van de clubhuis commissie en JP op 9 maart is afscheid genomen van drie leden, 
Corry, Margriet en Sibe.
Ze hebben alle drie meer dan zes jaar een grote inzet getoond bij het reilen en zeilen van ons clubhuis. 
Wij als clubhuis commissie leden hebben het voorrecht gehad om vanaf 2016 samen op te trekken met 
de begeleiders en cliënten van de van den Bent stichting. Wij zijn in de loop van de afgelopen jaren naar 
elkaar toegegroeid en het heeft onze commissie verrijkt.
Dat dit ook door JP zo wordt ervaren blijkt uit de bloemenhulde en de persoonlijke cadeaus die door de 
cliënten en begeleiders aan onze vertrekkende commissie leden werden aangeboden.
Corry heeft naast het begeleiden van gezelligheidswedstrijden, ingezet voor de bar instructie voor nieuwe 
leden, beheren van de baragenda, greenfeekaarten, greenfeelijsten en aanschaf ballen kaarten.
Margriet heeft zich voor de van den Bent periode ingezet voor de inkoop van “food en beverige”, vele 
gezelligheidswedstrijden begeleidt en de kascontroles verricht.
Sibe heeft een belangrijke taak verricht als intermediair tussen CC en TC, het sleutelbeheer en de verant-
woordelijkheid gedragen voor het alarm, met daarnaast ook ondersteuning tijdens gezelligheidswedstrij-
den.
Gelukkig hebben we vervangers gevonden in de personen van Trudeke Biermasz, Batje van den Berg, 
Joost Yntema en Hans Seydell.
Op 10 maart zwaaien de achterblijvende CC leden de vertrekkende leden uit.



Ransuil

Met dank aan Frederik Bruinsma, onze hoofd-
greenkeeper, werden wij attent gemaakt op de aan-
wezigheid van een groep van 10 tot 15 ransuilen.
In de bomen bij de herenafslag van hole 6. Ze blij-
ven rustig zitten maar als je dichter naar de bomen 
toe loopt, vliegen ze massaal weg. Pracht gezicht.

De ransuil, ook wel de Long-eared owl, Asio otus, 
is iets kleiner en oogt slanker dan de bosuil. Op-
vallend zijn de lange, vaak omhooggerichte oor-
pluimen en de oranjegele ogen. Hij komt voor in 
diverse landschapstypen waar open veld aanwezig 
is met voldoende veldmuizen. De ransuil broedt 
veelal in oude nesten van eksters of kraaien. ’s 
Winters verzamelen ransuilen zich in groepen, 
vlak bij gunstige voedselgebieden.

                    Ransuil

Met dank aan Frederik Bruinsma, onze 
hoofd-greenkeeper, werden wij attent ge-
maakt op de aanwezigheid van een groep 
van ca. 10 tot 15 ransuilen.
In de 3 bomen bij de herenafslag van hole 6. 
(tegen de afrastering) Ze blijven rustig zitten 
maar als je dichter naar de bomen toe loopt, 
vliegen ze massaal weg. Pracht gezicht.

De ransuil, ook wel de Long-eared owl, 
Asio otus, is iets kleiner en oogt slanker 
dan de bosuil. Opvallend zijn de lange, vaak 
omhooggerichte oorpluimen en de oran-
jegele ogen. Hij komt voor in diverse land-
schapstypen waar open veld aanwezig is met 
voldoende veldmuizen. De ransuil broedt 
veelal in oude nesten van eksters of kraaien. 
’s Winters verzamelen ransuilen zich in groe-
pen, vlak bij gunstige voedselgebieden.



    Poortema & van Roosmalen
 Balk

Promotie van aanbieding van een 3-tal gratis lessen voor vrienden, kennissen, buren van 
leden Golfclub Gaasterland woonachting in de Zuidwesthoek van Friesland.

We zijn al een aantal jaren bezig met het verzamelen van namen en adressen door onze leden om vrien-
den, kennissen, buren, familieleden een mini-cursus van “3 x een golfles” aan te bieden.
Uiteraard denken we daarbij aan serieuze kandidaten welke woonachtig zijn in de Zuidwesthoek van 
Friesland (of een 2e huis hebben), zodat we een nagenoeg 100% kans hebben dat deze startende lessers 
door zullen gaan.

Deze manier van actievoeren is succesvol gebleken en vandaar dat we hier in 2020 mee door zullen gaan. 
Daarom in het voorjaar 2020 wederom actie:

Wij vragen u ons namen en adressen (uiteraard een emailadres en telefoonnummer) te willen geven van 
mensen die geïnteresseerd zijn in zo’n gratis lespakket. Na ontvangst zal onze Pro Rob Oosting contact 
met hen opnemen voor het maken van een afspraak. De lessen zullen in principe niet eerder starten dan 
medio april/mei 2020.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij ondergetekenden. Opgave via de mail. 
Vertel degene die u hebt aangebracht dat hij/zij pas eind april/begin mei een telefoontje gaat krijgen. 
Ze hoeven dus nog niet zenuwachtig te worden. Het telefoontje komt vanzelf. 

Wij rekenen wederom op een actieve benadering van u allen.

Met een vriendelijke golfgroet,

Frans Nijman  06-12584432
Simon de Jong  06-54742241

bijzonderezaken@golfclubgaasterland.nl



   
                                                            

                                                                     WinterInloop 2019/2020
 

 De WinterInloop 2019/20 heeft dit jaar nogal te doen gehad met barre weersomstandigheden.    
 Van de 23 wedstrijdzondagen zijn er maar liefst 6 niet door gegaan i.vm. storm en regen.
Op de andere zondagen was het weer ook niet al te best, zodat het aantal deelnemers dit jaar onder het 
gemiddelde uitkwam.
Dit jaar hebben de weersinvloeden ook een belangrijke rol gespeeld bij de wekelijks ingevoerde 18 holes 
competitie.
De WECO beraad zich nog over de mogelijkheden van een 18 holes competitie.
Toch zijn er dit jaar nog een aantal zeer trouwe leden die graag op zondag een balletje slaan en ook de 
nazit is altijd zeer gezellig.
We hopen erop dat het volgend jaar ook meer beginnende golfers op zondag de weg naar GG weten
 te vinden.
Voor hen is de 9 holes Stableford wedstrijd een uitstekende mogelijkheid hun spel te verbeteren.
 
De uitslag van de 9 holes Strokeplay WinterInloop:
 
1e   Douwe Bult met, over 10 beste wedstrijden, een score van 198 SF punten
2e   Johan Sikkema met 188 SF punten
3e   Wobby Bosma met 179 SF punten.
 
De winnaars ontvingen 
een vrolijke Paasprijs.
 

                                                                                                 
                                                                                              Op de foto van L naar R  - Johan , Wobby en Douwe.



      
      De baan deel 2

 Golfbaan Gaasterland is een natuurbaan. De grond was een weidegebied waarop een golfbaan mocht  
 worden aangelegd. Voorwaarde was dat primair een natuurgebied gecreëerd werd waarin de golfbaan  
 een plaats kon krijgen. 

 Aan Alan Rijks, golfbaan architect, de opdracht een natuurgebied te ontwerpen met daarin een golfbaan.   
 Er moest een balans gevonden worden tussen wat de spelers willen en wat de overheid eist. Er    
 moest rekening gehouden met elementen die er al waren, zoals water, houtwallen en bomenlanen.

 Afslag, fairway, semi-rough en green vallen niet onder de natuur. De rest van de baan is natuurgebied,   
 mogelijk deels zoals het ooit geweest is. Een groot deel is gedefinieerd als rode hindernis en verboden   
 speelzone. Deze zone is beschermd natuurgebied en mag niet betreden worden.
 De gebieden tussen semi-rough en beschermd gebied vallen ook onder de natuur. Ze zien er voor het   
 grootste deel weinig natuurlijk uit. Je ziet voornamelijk (soms hoog) gras en dat langs hindernissen kan   
 dat regelproblemen geven. Het kan onduidelijk zijn of een bal verloren is in of buiten de hindernis en dat   
 kan schelen in straf(slagen). Bovendien kan droppen in hoog gras nogal frustrerend zijn, omdat het een   
 onspeelbare bal kan opleveren en dat gaat je nog een slag kosten.

 Wat betekent dit allemaal in de praktijk.
 Een golfbaan moet zodanig ingericht zijn dat het over het algemeen duidelijk is wat er met een bal 
 gebeurt. Een bal kan verloren zijn, maar duidelijk moet zijn of een bal verloren is in een hindernis of   
 daarbuiten. Twijfel waar een bal terecht gekomen is, kan leiden tot regelproblemen. Een speler zal al
  gauw geneigd zijn een niet gevonden bal in de buurt van een hindernis te beschouwen als een bal in de   
 hindernis, ook al is dat niet voor 95% zeker.
 De rechten van het ontwerp liggen bij de architect. We mogen daar niets aan veranderen zonder zijn toe  
 stemming. Wel een taak van de commissie is hoe te maaien en te snoeien (Baancommissie) en wat als 
 hindernis gezien wordt (R&H commissie). Bij waterlopen en vijvers is dat duidelijk. Sinds 2019 mogen   
 echter ook gebieden van waaruit moeilijk te spelen is of de bal vaak verloren is als hindernis 
 gedefinieerd worden. Maar daar moeten we zuinig mee zijn, de baan moet zijn karakter en uitdaging 
 niet verliezen. 
 
 Om regelproblemen te voorkomen kunnen dicht struikgewas en hoog gras langs een hindernis 
 opgenomen worden in de hindernis. Een andere mogelijkheid is de grens langs een hindernis 
 overzichtelijk te maken, dus kort maaien of laten verschralen. 
 Door de grond te verschralen zal het gras minder dicht worden en krijgen andere planten een kans. 
 
 De overgang van beschermd natuurgebied naar de semi-rough zal zo meer geleidelijk worden en er 
 natuurlijker uitzien. Verarmen van de grond duurt echter jaren. Het gras moet even flink groeien en 
 dan gemaaid worden. Dat zal zo’n 2x per jaar zijn.

 Omdat het lang kan duren voor het gras langs hindernissen minder dicht wordt en zo een wat meer 
 natuurlijk landschap vormt, zullen we moeten accepteren dat de bal soms niet te vinden is en soms 
 niet te bepalen is of de bal binnen of buiten een hindernis verloren is en dat een te droppen bal niet 
 altijd ideaal ligt. Maar dat moeten we maar zien als de uitdaging van onze baan.
 
 In de volgende aflevering gaan we de holes langs.
 
 Paul Melai



   
    Afscheid van Henk Strikwerda als lid R&HC.

 Niet alles duurt eeuwig, zelfs niet lid zijn van de Regel- en Handicapcommissie, al lijkt het er soms wel op.
 Na vele jaren deel uitgemaakt te hebben van de R&HC heeft Henk Strikwerda afscheid genomen van de   
 commissie. Henk was 16 jaar lang een belangrijke steun. Hij heeft zich met alle taken van de commissie
  bezig gehouden, was notulist/secretaris in de tijd dat er nog officiële vergaderingen waren. 
 Hij heeft zich steeds bemoeid met de baan. 
 De laatste jaren was hij de man die de regelexamens afnam. 
 De R&HC en vereniging is hem dan ook veel dank verschuldigd.

 Paul Melai
 R&HC

juli 2018 - Golfbaan Gaasterland tijdens de droogte 
 foto genomen met de drone ( Paul en Simon de Jong)


