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Putterbrief
Natuurlijk golfen!

“It is bjusterbaarlik 
moai yn 

Gaasterlân!
Geniet op de prachtige 
natuurgolfbaan van 
Golfclub Gaasterland. De 9 
holes hebben een lengte van 
ruim 2800 meter en zijn door 
baanarchitect Alan Rijks gesi-
tueerd in een 
grotendeels beschermd na-
tuurgebied van 42 
hectare. Door de unieke 
samengang van golfbaan en 
natuurgebied hebben wij 
als eerste baan in Europa 
het zogenaamde Groenlabel 
verkregen. 

 Algemene informatie
 nieuwe leden | openingstijden clubhuis tijdens feestdagen | bericht van de Pro | 

vacaturebank | uitslagen zomerkompetitie heren | 
einduitslag dameskompetitie 18 holes en 9 holes | 

AED/Reanimatiecursus | Oliebollenwedstrijd |
4 nieuwe handicarts | ringer score heren | winterse maaltijden om mee 

te nemen |  uitverkoop shop Rob Oosting  | regelexamen | regels en zo  |
 Golfdiva gaat vanaf febr 2022 Pro shop bevoorraden                                             

 
 

Agenda

Voor bijzonderheden zie 
onze website en de agenda in 
Egolf4U

Bekijk onze 
Facebookpagina voor 
actuele foto’s, impressies en 
reacties
htps://www.facebook.com/
GolfclubGaasterland

 Januari 2022

Januari  

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief februari 2022 - Vóór zaterdag 29 januari
Kopij sturen aan:
sijmendejong@icloud.com

Verzoek bij het aanleveren: Foto’s als apart bestand - tekst in een
Word-bestand. (maximaal 400 woorden)
Telefoonnummer marshall: 06-82465647
Als u bijvoorbeeld onverhoopt niet komt golfen op het door U afgesproken tijdstip - 
bel even de marshal!

30-12 Gezelligheidswed-  
                 strijd/oliebollen
9-1     Nieuwjaarsreceptie
             (onder voorbehoud corona)
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Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:

   

Nieuwe leden

Leo Lippe de Wagt
Ferry Szovan
Ytje van der Hoek
Anita Vreeman-Daniels
Henk Meijers
Frank Kleiterp
Ernie Kleiterp

Aspirant jeugdlid

Karst Reinsma

Nieuwe proefleden

Peter Striek
Marian de Boer
Marianne van Olffen
Nel Jacobs-Plomp
Jellie Tichelaar
Peter Striek
Iet Jansen
Cok Hartman
Ellen Beutick
Jaap Miedema
Folkert Niemantsverdiet
Piet Jonkman
Ellen Beutick
Joke Hartman

Buitenleden

Marion ter Beek

Zomerleden

Linda de Jong

Twilightleden

Frans Bouman
Isabella Kohlhammer
Kai Linnenbrugger
Meindert Deenen
Janny Deenen
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R O B       O O S T I N G
G O L F S C H O O L

Een aantal leden van de Golfclub zullen het al wel gehoord hebben, de verandering van de shop in de hal.
Rob stopt met ingang van het nieuwe jaar met de verkoop van artikelen in  de shop, en gaat zich helemaal 
toeleggen op het lesgeven, iets wat hij het liefste doet.
Golfdiva is in gesprekken met meerdere kandidaten voor ons als gunstigste uit de bus gekomen. Golfdiva 
ziet heel veel mogelijkheden om er een shop met uitstraling van te maken (en dat is iets wat we toch eigen-
lijk willen). 
In de shop zal wel het één en ander aangepast worden, maar de balie voor de receptie blijft intact. De ont-
ruiming zal in week 3 van 2022 plaatsvinden en vanaf 24 jan. gaat het opbouwen beginnen, zodat alles er 
op 1 febr. picobello uitziet en we met de verkoop kunnen starten.

Het kleinmateriaal wordt door Golfdiva overgenomen en de
rest van de golfpullen in de shop doet Rob in de uitverkoop.
Mutsen, petten, kleding, pitchforks, golftassen en 3 nieuwe elektri-
sche trolley’s. 
Hierboven een aantal foto’s. Op de foto de trolley van Rob als voor-
beeld maar er zijn 3 nieuwe in doos verpakt. (Prijs voor de 
elektrische trolley’s € 799,- per stuk en dat is veel minder dan de 
prijs die u er in de winkel voor moet betalen).
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AED/ REANIMATIE CURSUS

Omdat er veel belangstelling voor deze cursus is, wordt op 
donderdag 13 januari 2022 nog een avond georganiseerd.

Plaats         Clubhuis Golfclub Gaasterland
Tijdstip       13 januari 2022 - aanvang 19.00 uur tot 21.30 uur

Kosten         Worden door de club betaald
Deelname voor iedereen die serieuze belangstelling heeft. U hoeft niet al eerder een cursus te hebben 
gevolgd. Ook ‘beginners’ zijn welkom.

Inschrijven    In de hal op het prikbord hangt een inschrijflijst. Er is ruimte voor 12 deelnemers. 
Graag volledig invullen.

Met vriendelijke groet, 
Dita Meijering/ Dirk Reinsma

Gezelligheidswedstrijd 30 december

Spelvorm: Texas Scramble (met handicapverrekening) in teams
  Individueel inschrijven. Je wordt ingedeeld door de WeCo 
  Afslaan van Rood
 
Deelname: Tenminste Baanpermissie.  
  Leden en gasten welkom
                            
Aantal deelnemers: Max. 60 (e.e.a.. afhankelijk van de Corona regels)
Inleg:   € 10.00 per persoon (€ 8 catering en € 2 wedstrijd)

Wedstrijdtijden: Melden om 30 minuten voor de u toegekende starttijd voor koffie plus !!
   Na afloop prijsuitreiking met soep, oliebollen en bubbels

    Inschrijven:  Via Egolf4U of telefonisch 
        (als het via Egolf4U niet lukt)
      
    De inschrijving sluit dinsdag 28 december 21.00 uur. 

   

Wedstrijdleiding: Engelien de Koningh  06 28236697
   Peter Best   0514 603804

   Jaarlijkse Oliebollenstrijd
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De winterse maaltijden zijn er weer

Onze mensen van de JPvdB willen weer veel lekkers gaan maken. 
O.a. hutspot, snert, hazepeper, stoofpotje en lekkere appeltaart.

Vraag even in het clubhuis wat gemaakt kan worden en wat voorradig is. 
Natuurlijk altijd overleg wanneer je het wilt hebben en mee wilt nemen.

           Diverse Stampotgerechten

               Stoofpotje      € 6,75

                   € 5,-

       Appeltaart
 € 9,- (voor 12 personen)

       Snert (ca 1 liter)

       € 5,75

Zie voor nadere bijzonderheden het krijtbord in het clubhuis.

Stichting Handicart en 4 nieuwe carts

De Stichting Handicart is binnen de golfgemeenschap een zeer gewaardeerde 
organisatie die doormiddel van eigen bijdragen van pashouders, donaties, giften, 
legaten en schenkingen over de noodzakelijke inkomsten beschikt om handicarts 
te plaatsen.

Iedere vereniging, waar een of meerdere handicarts staan, heeft een clubconsul, (bij Golfclub Gaasterland 
is dat Frans Nijman) die de plaatselijke belangen van de Stichting Handicart behartigt.
Golfclub Gaasterland prijst zich gelukkig dat wij over 4 handicarts mogen beschikken.

Vandaag, 1 december 2021, hebben we 4 nieuwe handicarts mogen ontvangen en zijn de oude ingeleverd.
De handicarts zijn voorzien van een duurzaam Litium-Ion accupakket. Dus weinig of geen onderhoud.
Dat betekent dat de taak van Douwe en Wobby (maandelijks de accu’s controleren en bijvullen) en de 
werkzaamheden van de medewerkers van HGM hiermee is beëindigd.
Douwe, Wobby en Frederik cs - veel dank.
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Bij wintergreens is het niet toegestaan om over 
de zomergreens te lopen.

HIERBIJ DE GELDENDE WINTERGREEN REGELS:

• Zie de website - Draagtassen of Trolley’s met winterbanden
• Tijdens de winterstatus zijn géén buggy’s toegestaan in de baan;
• Er mag niet meer van de zomergreen gespeeld worden. Het is dan ook verboden om vanaf de 
 zomergreen te putten richting hole;
• De zomergreen mag alleen worden betreden om de bal op te halen, mocht deze daar per ongeluk  
 op terecht zijn gekomen, maar nog liever er af halen met een hengel;
• Greenkeepers bepalen wanneer wintergreens gelden, dit wordt aangegeven op de website en is  
 bekend bij de receptie;
• Wintergreen geldt op dat moment dus als green;
• Niet chippen van wintergreen;
• Als er géén wintergreens zijn en de baan is qualifying, dan is de wintergreen GUR 
 (Ground Under Repair), dus vrije drop;
• Bij gebruik wintergreens is de gewone green GUR, dus mag niet worden bespeeld. Dus vrije drop;
• Niet met trollies en buggies over de wintergreen rijden en dus ook helemaal niet over de 
 zomergreens.

HGM/Baancommissie GG
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Geen verzoeken van commissies en bestuur binnengekomen, maar als u interesse hebt 
dan kunt u altijd even met de secretaris van de golfclub contact opnemen.

Bij diverse commissies zijn regelmatig mensen nodig. Je kunt daarbij denken aan o.a. 
Marshallcommissie, Wedstrijdcommissie, Receptiecommissie, Jeugdcommissie, 

Commissie Begeleiding Golfers, enz., enz.
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Uitslagen zomercompetitie heren 2021
27 wedstrijden waarvan de 10 beste uitslagen telden.

 
18 holes.

1. Douwe Bult     394 punten
2. Jan Hak            372 punten
3. Hans Verburg 369 punten
 
9 holes.

1. Hein Dijkstra   202 punten
2. Dave Tearney 186 punten
3. Willem Broer  185 punten

          Slotdag 3-11-2021

Op de laatste dag van de zomer-
competitie vertrokken maar 

liefst 63 heren
in de mist naar de diverse holes.

Deze laatste keer alleen met ijzers en putter 

           Willem Broer was niet aanwezig

De winnaars met wisseltrofee:

Hein Dijkstra
- 9 holes

Douwe Bult
- 18 hoiles
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Damescompetitie 18 holes van 13 april tot 26 oktober

Elke dinsdagochtend komen de dames naar de golfbaan om een stableford wedstrijd te spelen. 
Na de inschrijving tot maandagavond 17.00 uur ontvangen de dames een mailtje van de wedstrijdleiding 
met de flight indeling en de starttijden. Er staan 22 wedstijden gepland voor deze competitie. Één wedstrijd 
is niet gespeeld. Het weer is die dag erg slecht en de dames zijn niet gestart, koffie gedronken en weer naar 
huis gegaan. De resultaten worden bijgehouden in E-Golf4U en in augustus worden slechte resultaten weg-
gestreept, want immers de beste 10 resultaten tellen voor de einduitslag. 

En het wordt spannend aan de top. Janneke Pagels behaalt op het laatst een paar prachtige resultaten en 
ze stijgt met stip naar de 1ste plaats. Cobie en ik strijden tot op de laatste dag voor de 2e en 3e plaats. Het 
wordt niet echt duidelijk wie van ons de 2e plaats heeft behaald want onze eindscore is gelijk. 
De wedstrijdreglementen zijn nagelezen en daarin staat hoe de plaats wordt bepaald. 
In dit geval brengt de score van 
beste 6 wedstrijden de oplossing.
De einduitslag is
1 Janneke Pagels    387 punten
2 Ali Melai         362 punten (225 pnt)
3 Cobie Wesselius  362 punten (223 pnt)

Het is een mooie competitie geweest 
in deze bijzondere periode.

Ali Melai

Verslag van de zomercompetitie 2021 - dinsdag dames 9 holes

Wie schetst mijn verbazing dat na het zomerseizoen bleek dat ik de zomercompetitie had afgesloten met 
het hoogste aantal punten, terwijl ik ook nog een aantal wedstrijden niet had kunnen meespelen omdat ik 
in Zwitserland was. Waar zou dat nou aan kunnen liggen? 
 Zo goed was ik de afgelopen jaren nou ook niet en ging mijn handicap gestaag omhoog.  
Misschien aan het feit dat we in ieder geval weer de baan in mochten na de coronaperiode en iedereen 
daarom zo blij was, met het gevolg dat ik in ieder geval relaxed mijn balletje sloeg en genoot van de vrijheid 
om ons heen.
Het weer was ons gunstig gezind zodat we uitgebreid van het terras konden genieten en de barbe-diening 
ook via een uitgeefpost prima geregeld was.
Starttijden werden als positief ervaren en alles was goed  geregeld door de damescommissie en nu ook de 
shotgun weer op het programma staat wordt het steeds gezelliger na afloop te kunnen bij te praten in het 
clubhuis.

Als tweede eindigde Ineke Kremer en de derde 
plaats werd ingenomen door Anneke Yntema. 

De uitslag werd samen met de 18 holes dames 
in groot gezelschap gevierd. 

Alle andere winnaars natuurlijk ook van 
harte gefeliciteerd.

Laten we hopen dat er ook de winter volop 
gegolfd kan worden op onze mooie baan in 

goede gezondheid en gezelschap.  

Tineke van Wisselingh
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De Ringer score Heren competitie 

Hoe zal het vandaag gaan?

Stel jij je ook vaak deze vraag als je naar de golfbaan gaat? Hoe zal het gaan vandaag? Je weet nooit hoe het 
vandaag zal gaan, welke club doet het wel? en welke niet? Rob zegt dat ze het allemaal doen, maar dat is 
natuurlijk theorie. Het spelletje heet tenslotte golf waardoor het op en neer gaat. Anders hadden ze het wel 
anders genoemd.
 
Ik ben sinds april weer lid. Ernie en ik waren 16 jaar geleden ook al lid, maar gingen andere dingen doen. 
Om te integreren heb ik veel aan wedstrijden meegedaan. Onze voorzitter vroeg in de afgelopen vergade-
ring aan alle leden om energie te steken om nieuwe leden zich thuis te laten voelen. Nou dat is goed gelukt. 
Tot nu toe is niemand mijn flight uitgelopen!

Voor het eerst heb ik meegedaan aan een Ringer score wedstrijd. Op de eerste dag lukte er veel en werd ik 
eerste. Een fantastisch begin natuurlijk. Maar op de tweede dag voelde ik de druk al toenemen. Ik had de 
score van de eerste dag meegenomen zodat ik kon zien op welke hole er verbetering in zou kunnen zitten. 
Nou houd ik er wel van om zo nu en dan een risicootje te nemen.
Het leuke van deze spelvorm is ook dat je uitgedaagd wordt om op sommige holes jezelf te forceren of 
verandering in je spel aan te brengen om een betere score te halen. De tweede dag heb ik op slechts een of 
twee holes mijn score verbeterd. 

Al rijdend naar de golfbaan op de derde woensdag bedacht ik wat ik kon doen om op sommige holes mijn 
score te verbeteren. Dat werd hole negen, gewoonlijk niet echt mijn hole. Verslapte concentratie, beetje 
vermoeidheid, te veel gekletst onderweg of gebrek aan techniek? Wie zal het zeggen. Ik kom vaak bij die 
afslag te veel naar links uit, waardoor mijn bal in het schuilhoekje of de boom komt. Dus bedacht mij dat ik 
met een andere club moest gaan afslaan. In plaats van mijn driver nam ik een hybride 4 met als resultaat: 
mooi recht en een redelijke afstand. De tweede slag lag mooi voor de sloot. De derde slag van ca 110 meter 
naar de green ging ook redelijk, ik lag 5 meter voor de green. 
En toen kwam de beste slag van de dag. Mijn approach naar de vlag. Gewoonlijk niet een van mijn sterkste 
slagen. Bij het inslaan had ik wel 20 ballen gechipt en dat heeft geholpen, mijn vierde slag van buiten de 
green ging erin! 
Wat een leuke afsluiting met een par. 

Langs deze weg bedank ik de wedstrijdcommissie voor de energie en het enthousiasme waarmee de wed-
strijden worden voorbereid, flights 
worden ingedeeld en de prijzen 
worden uitgedeeld. Ik heb veel 
geleerd en mede door deze wedstrijd 
ben ik gemotiveerd om mijn handicap 
nog wat te verlagen. 

Frank Kleiterp 

Frank Kleiterp          2
        Dick Veenendaal     1
Bennie Wesselius    3
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Kerstboom bij afslag hole 9

Vorig jaar is ons kleine kerstboompje
ter ziele gegaan, maar tot onze 
verbazing is er een fraai en veel 
groter exemplaar voor in de plaats 
gekomen.

Veel dank

Frans en Simon

Regelexamen 11-12-2021

Op de eerste fraaie winterdag in december waren er maar liefst 9 cursisten in het clubhuis aanwezig voor 
deelname aan het regelexamen. Natuurlijk allemaal spannende gezichten en reacties als “dit is het laatste 
examen dat ik ga doen”.
‘s Morgens was er een deelname aan de beginnerswedstrijd van 14 personen. Helemaal prima.
En het mooie is dat alle 9 zijn geslaagd.
Van harte allemaal

Ytje, Taco en Mathijs
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Beste leden,   

Weer thuis gekomen uit het ziekenhuis van Sneek en 
Leeuwarden wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor 
alle medeleven. De kaartjes, appjes en het medeleven 
hebben mij en Geertje heel erg goed gedaan. Het voelde 
als een warm bad. Nu rustig herstellen en dan hoop ik te 
zijner tijd weer op de golfbaan te verschijnen. 

Hartelijke groeten van Gerrit Meinema

Regels en zo....

Clubgenoten, ik moet jullie iets bekennen...
Als redelijk ervaren wedstrijdspeler, en al jaren spelend vanaf een single handicap, mag je verwachten dat 
zo iemand (mijn persoontje dus...) toch redelijk op de hoogte is van de golfregels. 
Nou, dat bleek dus een misvatting.... 
Omdat mijn vriendin Mary op 11 december regelexamen ging doen, hebben we ons - als voorbereiding - 
samen flink verdiept in de golfregels en - examens.

Tot mijn ontzetting kwam ik er gaandeweg achter dat ik echt niet alle antwoorden op de vragen van die 
proefexamens wist...(!)  En sommige vragen had ik serieus moeite mee.
Eigenlijk ben ik wel blij dat ik hiermee eens geconfronteerd werd. Een echte “each iepener” zoals wij Frie-
zen dat zeggen.
Uiteraard spelen we allemaal zo eerlijk mogelijk, maar als je eigenlijk niet goed weet hoe sommige regels 
toegepast dienen te worden, dan is dat soms toch een uitdaging.
Ik daag jullie hierbij uit om ook eens 1 of  meer van die regelexamens te maken. 
Je vind ze (o.a.) op de site van Golf.nl

Je zult nog versteld staan... 
Ben benieuwd of het jullie wél in één keer lukt 😓

Met een knipoog en sportieve groet,
Marten vd Heide

Oh ja, en Mary?  

Die is gewoon keurig geslaagd! 😃
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                            Stichting Handicart

Wij van Golfclub Gaasterland willen dat iedereen actief blijft en golf kan spelen. Dit maken wij 
mogelijk in samenwerking met Stichting Handicart. Handicart verschaft mobiliteit aan mindere 
valide golfers. Hierdoor kan iedereen genieten van een fijn golfspel!.
            Word donateur
     
      Nadere info bij onze consul namens Golfclub Gaasterland
       Frans C. Nijman

      

Stichting Old Grand-Dad Club Nederland (OGD), zoals de officiële naam van deze landelijke vereniging van 
golfende grootvaders luidt, stelt zich ten doel 
• het organiseren van golfwedstrijden voor OGD-grootvaders
• het verlenen van financiële steun aan instellingen die kinderen met een verstandelijke of lichamelij-
ke beperking in de gelegenheid stellen (meer) aan sport, spel en beweging te doen
Zelfs in dit Corona jaar heeft de OGD bijna € 90.000,00 aan goede doelen toegekend.
We zouden graag nog meer willen doen, daarvoor hebben we jullie donatie en inbreng nodig.
Weten jullie een project of instelling ten behoeve van lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen, waar 
dringend behoefte is aan b.v. een speciale fiets, een pony, een speeltoestel, of wat dan ook, laat het mij 
weten.

Gert Schwandt  
Club consul namens Golfclub Gaasterland

                           GOLFLESSEN
Voor het boeken van golflessen kunt u contact opnemen met 
Rob Oosting via 06 13 18 73 47 of vul het formulier in voor de 
aanvraag van een golfles. 
Ook kunt u zelf online lessen boeken in Rob zijn agenda.
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Hole 1 Hole 2 en 4

Hole 3 Hole 5

Hole 6 Hole 7

Hole 8 Hole 9

www.vanroedenwatersport.nl

3 oefenholes Puttinggreen

Drivingrange

    Veel dank aan 
    onze sponsoren
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Algemeen sponsor Sponsor cup in de holes

Sponsor ballenspiraal hole 1 Sponsor kunst in clubhuis

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

  Poortema & Van Roosmalen


