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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
 
 

                                      

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

Februari 2022

Januari  

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief maart 2022 - Vóór zaterdag 26 februari
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!

De traditionele wedstrijden
voor de senioren, dames, heren,
beginners. Geen bijzondere
wedstrijden

19 maart Gezelligheidswedstrijd
                 t.b.v. Stichting Handicart

Nieuwe leden |Infoboekje en jaarsticker | Vacaturebank | Eindejaarsactie 2021 | 
Bericht van Marcel Kohler | Golfer en golfster van 2021 | Birdie-prijs | 
Sfeerfoto’s uit de baan | Actie voor deelname damesdagen | Goocheltruc | 
Receptie en shop | R&H cie - hole 5 | Van de baancommissie - bruggen - | 
Qualifying in de winter | Diva’s & Dandies | Nieuwboouw stokkenloods en berging 
handicarts | Egolf4U gaat veranderen | Warmtekussens | Sponsoren
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Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:

   
  Leden:           Proefleden:   Buitenlid Junior lid
  
  Jaap Maks   Reinout Poortman 
  Astrid Huisman-Brokx Inez Poortman-Krikke  Eric Pouw Hidde Wissmann
  Jacob Dijkstra  Mary Langelaar
    Jan de Roos

Infoboekje en Jaarsticker. 
In de receptie of hal kunt u uw infoboekje en jaarsticker met vermelding van uw naam voor op uw label aan 
de golftas afhalen. Wilt U hier attent op zijn en graag zo spoedig mogelijk deze ophalen. De marshall’s gaan 
er in 2022 extra op controleren of u het label met 2022 aan uw golftas hebt hangen.
Graag uw attentie en de sticker en infoboekje ophalen. Wij rekenen op u.
           

Marshallcommissie  Voortdurende behoefte aan marshalls   Info bij
(momenteel ca. 28 marshalls)  De marshal is niet alleen gastheer/-vrouw maar is ook verantwoordelijk  Dirk Reinsma
	 	 	 	 voor	een	goede	doorstroming	en	regelnaleving	in	de	baan,	en	heeft		 	 06-51 81 28 85
    aandacht voor de veiligheid en het welzijn van de leden en gasten.

Vanwege een aanstaand afscheid zoekt de wedstrijdcommissie een enthousiast lid (V/M)
 

Wedstrijdcommissie  Functieeisen: er zijn geen speciale functieeisen; iedereen die binding heeft met het spelen van 
(8 leden)    wedstrijden en het leuk vind om wedstrijden te organiseren, interesse heeft in het wedstrijdklaar 
    maken van de baan en ook mee wil werken aan het opzetten van gezelligheidswedstrijden, 
    is van harte welkom.

    Taken:  onder andere opzetten van een wedstrijdschema voor competities en wedstrijden, invoeren 
    van de uitslagen, overleg met baan- en R&H-commissie over de eisen die aan de baan moeten worden  
    gesteld en het in overleg met greenkeeping in orde maken van de baan voor de
     clubkampioenschappen

    wedstrijdcommissie@golfclubgaasterland.nl    Info bij
            Taco Bruin
            06-22 24 34 53
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Eindejaarsactie 2021

Meestal aan het eind van het jaar is het lekker druk in het clubhuis, de baan en keuken van de golfclub. 
Vooral de lekkere gerechten zoals Stoofpotje, Hazepeper, Stamppot, Appeltaart en ander luxe gebak vindt 
dan gretig aftrek. Helaas voor ons allemaal was er weinig te beleven in het clubhuis door de “
Corona”-maatregelen. Maar toch was er heel veel te doen.

                                                 De clubhuiscommissie had voor de medewerkers,
                                                   cliënten van de JPvdB St, voor de medewerkers 
                                                    van HGM, Golfschool Rob Oosting weer een 
                                                         prachtig kerst-en nieuwjaarstas geregeld. 

De dames en heren in de keuken waren 
lekker bezig om de bestelde gerechten 
klaar te maken. 
Fantastisch en een bijzondere waardering 
voor het vele werk dat is verricht. 

En ze hadden er allemaal veel lol aan onder
de enthousiaste leiding van de mensen van
de JPvdBent Stichting

Een dikke 👍
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Lieve golfvrienden,

Eind oktober kreeg Marcel een herseninfarct. Het sloeg bij ons allen in als een bom. Na een verblijf in het 
ziekenhuis en in revalidatiecentrum Bloemkamp is Marcel nu gelukkig weer thuis en gaat het naar omstan-
digheden goed.

Wij hebben gemerkt hoe belangrijk de steun was die wij ondervonden van alle kaartjes, telefoontjes en 
bezoekjes. Wij realiseren ons hoeveel al deze reacties voor ons betekenen, nu en in de toekomst.

Wij bedanken jullie allemaal voor jullie lieve woorden en daden.

Wij wensen jullie allemaal een goed en gezond 2022.

 Lieve groet,
Marcel en Boukje Köhler

De Golfer en Golfster van het jaar 2021

Jaarlijks wordt binnen onze vereniging op basis van resultaten
behaald in dat jaar, een Golfer en Golfster van het jaar geselecteerd. 
Punten behaald in clubcompetities en kampioenschaps wedstrijden 
bepalen de winnaar.  
De winnaars van 2021 zijn Cobie Wesselius bij de dames en 
Peter Lammers bij de heren. Cobie en Peter zijn eerder ook al 
eens golfer van het jaar geweest en horen dus tot de betere 
spelers in onze vereniging. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden de wisselbekers en prijzen uitgereikt. Omdat wegens de Corona 
regels geen nieuwjaarsreceptie gehouden is, hebben we de officiele uitreiking dit keer moeten overslaan. 

WeCo
Peter Best
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De Birdie prijs

Ieder jaar wordt voor een  gescoorde Birdie op hole 4 of 13 
tijdens een qualifying wedstrijd, een balletje in de pot in de 
wedstrijdkamer gestopt.  Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt 
uit deze pot een balletje getrokken.  De winnaar krijgt de Birdie 
prijs.

Helaas is wegens de Corona regels geen nieuwjaarsreceptie 
gehouden. 
De WeCo heeft daarom besloten om een “noodtrekking” te 
organiseren.
Onder toeziend oog van Ruurd heeft kleinzoon Tieme een 
balletje uit de pot getrokken. 
De gelukkige winnaar bleek Henk Meijers  te zijn. 
Henk van harte gefeliciteerd. 
De Birdie prijs, een mooie glazen vogel, is inmiddels overhan-
digd aan Henk.

De ballen uit de Birdie pot 2021 liggen inmiddels in een doos in 
de wedstrijdkamer en kunnen door de rechtmatige eigenaars 
worden opgehaald. 
Voor de 2022 birdies, is de nieuwe ronde begonnen.

Namens de WeCo
Peter Best
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Je komt tijdens het rondje golf in de baan van 
Golfclub Gaasterland leuke en verrassende zaken 
tegen.
Tenminste als je iets verder om je heen kijkt dan 
alleen naar je golfbal.

Dit mooie tafereel kwamen Dirk Reinsma, Jacob 
Minkema, Theo Jansen en Hein Dijkstra tegen bij 
de afslag van hole 6.

Dank heren

PS 
De redactie houd zich aanbevolen 
voor mooie opnamens in en 
rondom de baan. Niet dat ze
 altijd geplaatst gaan 
worden, maar toch.......

redactie@golfclubgaasterland.nl

Beste dames van Golfclub Gaasterland,

Een blik op de ledenlijst laat zien dat er inmiddels heel veel dames met handicap 54 of lager lid zijn 
geworden van onze club. 
Graag wil ik alle dames erop attent maken dat jullie welkom zijn op de damesdag.
In de wintermaanden (november t/m februari) spelen we iedere dinsdag vanaf 10.00 uur een 
9 holesronde in diverse spelvormen. 
Dit wordt altijd goed uitgelegd door de leden van de damescommissie.
Als je op de site van GCG inlogt en je gaat naar “wedstrijden “, dan kun je je daar inschrijven voor de 
damesdag tot maandagmiddag 17.00 uur. In de loop van de avond ontvang je een mail met je starttijd.  
Leuk om kennis te maken met andere dames van de club, je eigen vaardighe-den te verbeteren en een 
heerlijke ochtend buiten zijn.!
Mocht je vragen hebben dan kun je mij altijd bellen op tel.nr 0657333614.

Een groet namens de damescommissie

Trudi Coosemans
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We horen u denken: Wat heeft dit nu met Golfclub Gaasterland te maken?

Maar ons lid, Wiebe Westra, golft niet alleen maar ontpopt zich naast zijn baan als  EHBO-vrijwilliger ook 
als goochelaar. Ter vermaak van de wachtende mensen in de priklocatie in Sneek.    

         👍                          👏

Receptie en shop

Frans en Bennie van de gebouwencommissie zijn druk 
bezig de wanden van receptie om te toveren van 
mooi grijs naar smetteloos wit. 
Zoals in de vorige Putter vermeld gaat Heleen Kamphuis 
van Golfdiva de shop in de receptie voorzien van 
golfmode, -schoenen, -accessoires en andere 
benodigdheden.
De bedoeling is dat de shop begin februari is ingericht 
en kan er gekocht maar ook is er de mogelijkheid om 
golfspullen te bestellen en af te halen in de shop.

        Zie voor nadere info GolfDiva pagina 12
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Aanpassing hole 5

Dit jaar komen er nieuwe scorekaarten. De oude kaarten waren niet meer actueel qua plaatselijke regels. 
Maar om de grote voorraad op te maken worden ze toch nog gebruikt.
Ook de Stroke Index is niet meer passend. De baan is sinds de laatste vaststelling van de SI veranderd. 
De waste area is erbij gekomen en vorig jaar het lange gras. Er is daarom een nieuwe SI gemaakt. 
De basis is dat de moeilijkste holes de laagste SI krijgen. Maar wel volgens een paar regels. 
Nooit de laagste SI’s bij de eerste 2 holes of de laatste 3 hole. Ook blijkt de moeilijkheid verschillend voor 
dames en heren en voor rode en gele afslagen. Omdat we graag één SI willen voor geel en rood en dames 
en heren moet er een compromis gevonden worden.
Wel bleek dat hole 5 vanaf geel de één na moeilijkste hole is, vanaf rood de één na makkelijk-ste.
Waarschijnlijk is het vanaf rood gemakkelijker de natuurgebieden en de waste area te ontwijken
Ik heb voorgesteld de hole vanaf rood wat moeilijker te maken door de afslag 
naar achteren te verplaatsen. De verschillende commissies en greenkeeping 
gingen daarmee akkoord.
De afslag die de rode afslag wordt is echter wat klein en zal daarom verlengd 
worden. Zowel naar voren als naar achteren komt er 1,5 meter bij. 
Misschien dat naar voren nog een extra hal-ve meter haalbaar is. 
De totale lengte komt dan op ongeveer 12 meter (schat ik met stappen).
We zullen zien hoe dat uitpakt.
        Paul Melai - R&HC

Van de Baancommissie.

Het is de bedoeling om in week 6 met de werkzaamheden aan de bruggen, dammen en stuwen te begin-
nen als de baanomstandigheden en weersomstandigheden het toelaten.
De baan gaat niet dicht, maar de holes waar werkzaamheden worden verricht, zullen niet helemaal 
bespeelbaar zijn. Enige overlast is helaas onvermijdelijk.

Op hole 1 wordt de brug vervangen en zal er tijdelijk een noodbrug naast de bestaande brug worden ge-
legd. Er wordt een afslag gecreëerd na het water, waardoor de hole als par 3 bespeelbaar blijft.

Bij hole 3 wordt de brug vervangen door een dam. Als tijdelijke toegang wordt er een noodbrug in de hoek 
vanaf het pad tussen hole 2 en 3 naar de afslag gelegd. De hole blijft in principe geheel bespeelbaar.

Als de eerste brug van hole 6 wordt vervangen kan er een afslag gecreëerd worden bij het 100 meter punt. 
De hole wordt dan een par drie. De afslag is bereikbaar via het brandweerpad langs de Slinkewei.

Bij het vervangen van de tweede brug op hole 6 kan een wintergreen worden gemaakt voor de eerste sloot 
en kan de afslag van hole 7 worden bereikt via het brandweerpad langs de Slinkewei.

Op hole 7 wordt de brug bij de damestee vervangen door een duiker. De afslag wordt dan verplaatst naar 
de oranje tee. Ook weer bereikbaar via het brandweerpad langs de Slinkewei.

De bruggen bij het ruiterpad van hole 9 worden ook vervangen door duikers. De hole kan bespeelbaar blij-
ven, waarna het clubhuis bereikt kan worden door het hek bij de afslag van hole 8.
De stuw bij hole 9 wordt ook vernieuwd. Helaas moet deze hole dan in verband met de veiligheid dicht. U 
kunt na hole 8 via de afslag van hole 3 langs het ruiterpad door het bos het clubhuis bereiken.

   Namens de baancommissie
   Sytze Kingma                                                      Op de volgende pagina ziet u de huidige brugen
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                           Brug hole 1                                                  Brug - ingang van hole 3 - Dam/duikers

                       1e brug van hole 6                                                                 2e brug van hole 6

                        1e brug van hole 7                                              Vernieuwing van STUW bij hole 9

             Bruggen tussen green van hole 9 en het clubhuis worden vervangen door een 
                                                                 Dam met Duikers
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Qualifying spelen in de winter.

Regelmatig wordt mij gevraagd waarom de wedstrijden van de wintercompetitie qualifying zijn.
Een wedstrijd is qualifying als het een strokeplay of stableford wedstrijd betreft, gespeeld onder de regels 
van de R&A op een gemeten baan. 
Weersomstandigheden en toestand van de grasmat hebben geen invloed op de qualifying voorwaarden. 
Wedstrijden kunnen niet non-Q verklaard worden.

Er zijn spelers die bang zijn dat hun handicap, gebaseerd op 8 mooie uitschieters in de zomermaanden, 
omhoog gaat vanwege slechte kaarten gelopen in de winter. 

Nu dient je handicap een afspiegeling te zijn van je niveau op het moment dat je een wedstrijd speelt. 
Als je in de winter minder goed speelt, dient je “winterhandicap” dus hoger te zijn. Dat gaat alleen als je 
Q-kaarten loopt. Overigens worden de slechte omstandigheden voor een groot deel gecompenseerd door 
de winterregel “plaatsen”, de kale bomen en struiken en het korte gras.

Maar hebben qualifying wedstrijden echt zo veel effect op je handicap? 
Meestal hebben we in december nog wel een redelijk qualifying baan. Maar de ervaring leert, dat in 
januari, februari en een deel van maart de baan vaak te nat is of bevroren of er ligt sneeuw, er zijn winter-
greens enzovoort. 
Dan is de baan veelal niet qualifying. (Hoewel we voor recreatief gelopen Q-kaarten erg soepel zijn om 
vooral beginnende spelers ter wille te zijn).
Bovendien tellen slechte resultaten pas mee als je al je goede resultaten van de laatste 20 Q-kaarten hebt 
weggespeeld en dan nog maar voor 1/8ste

EGolf4u geeft de mogelijkheid te kijken naar handicap veranderingen over een bepaalde periode.
Hieruit blijkt dat in december 42 spelers zelfs gedaald zijn in hun handicap.
Er zijn slechts 14 spelers gestegen met hun handicap. Op 1 uitzondering na van 1,4 waren de overige 13 
gestegen tussen de 0,1 en 0,4. 
Van de 14 verhogingen waren er 9 een gevolg van een ronde gelopen in een wedstrijd.

Het is m.i. niet te verwachten dat iemand die meedoet aan de qualifying winterwedstrijden veel meer dan 
enkele tienden in de handicap omhoog gaat.

Namens de R&HC
Paul Melai
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        Verzekeringsaanbod van de NGF 
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                       EVEN VOORSTELLEN…………..

En toen kwam daar in oktober ineens de vraag of ik in 2022 
de golfshop op GC Gaasterland wilde gaan runnen. 
Heleen Kamphuis, Heleen uit Heerenveen 
(zo sta ik in het land bekend), Heleen de Golfdiva. 

Lieve mensen van Gaasterland, bovengenoemde vraag heb ik 
met een volmondig JA beantwoord. 
En dus wil ik mij graag kort aan jullie voorstellen. 

Ben een Friezin, 57 jaar en moeder van 2 studerende kinderen, 
Julia & Daan. Samen met Daan golf ik regelmatig, en ja ik golf 
dus ook. Heel vroeger nog competitie en clubkampioenschappen 
gespeeld op GC Heidemeer in Heerenveen. Ik kom uit een echt golfshop-nest. Jarenlang heb ik de golfwin-
kels op Heidemeer en Leeuwarder GC gerund, loop al sinds 1994 mee in het golfwereldje en al ruim 10 jaar 
ben ik fulltime bezig met GOLFDIVA.nl , een webshop gespecialiseerd voor lady golfers in combi met de 
opvallende roze golftruck waarmee ik door heel Nederland cross en ook veel golfevents organiseer. 
Wanneer ik een golfshop op een baan binnenwandel gaat mijn bloed altijd harder stromen en dus grijp ik 
deze kans met twee handen aan. 

“DIVAS & DANDIES”! Zo gaat onze nieuwe golfshop heten, waarbij we het hippe gehalte natuurlijk wel wat 
gaan opschroeven! 
Onze nieuwe golfshop is vooral bedoeld als Service-punt waar jullie terecht kunnen voor de belangrijkste 
accessoires die je nodigt hebt voor het golfspel: ballen, gloves, tees, sokjes, caps, riemen, etc. 
Inmiddels hebben we de shop al rigoreus omgetoverd tot een prachtige overzichtelijke ruimte en de eerste 
items hangen al. 
We zullen de komende weken de shop steeds meer gaan vullen en zelf hoop ik ook regelmatig even 
aanwezig te zijn want ik maak graag kennis met jullie allemaal. 
Aarzel niet om mij te vragen naar kleding en schoenen, want in ons magazijn in Heerenveen hebben wij 
genoeg voorraad. 
En belangrijk om te weten: met elke aankoop in de golfshop steun je ook weer GC Gaasterland!

       

          Heleen Kamphuis
          info@golfdiva.nl
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Nieuwbouw loods voor golflockers en stalling Buggy’s

Het zal U niet zijn ontgaan dat de oude zeecontainers waar de buggy’s 
en golflockers zijn ondergebracht in deplorabele staat verkeren.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het opknappen van deze containers 
geen optie is en derhalve is besloten tot nieuwbouw.
Het nieuwbouwplan, op de plaats van de oude containers, bestaat uit 
een systeemloods met afmetingen van 10 x 20 m. Het dak van vezel-
cementgolfplaten, voorzien van lichtplaten en de wanden zijn van hout, 
conform de wanden van de loods drivingrange.
In de loods zal ruimte zijn voor tenminste 8 buggy’s, ca. 150 lockers, 
waarvan een aantal voorzien van elektra en een technische ruimte.
In de kopgevel komt een elektrisch bediende overheaddeur en een 
loopdeur. In de zijgevel een loopdeur voor toegang naar de lockers.
Er is overeenstemming bereikt met de leverancier/aannemer van de 
loods en het is zeer verheugend te melden dat door de gemeente de 
Fryske Marren inmiddels vergunning is verleend voor de nieuwbouw.
Jammer is dat we door drukte in de bouwwereld en problemen met 
staalleveranties rekening moeten houden met een levertijd van ca. 
7 maanden. 
Dit betekent dat geplande uitvoering zal plaatsvinden in het laatste kwartaal van dit jaar.
In de uitvoeringsfase zullen wij wel een beroep moeten doen op de medewerking van alle betrokkenen 
want tijdelijk zal er geen onderkomen zijn voor de buggy’s en lockers.
Om de kosten binnen te perken te houden zullen we t.z.t. ook een beroep doen op de zelfwerkzaamheid 
van onze leden. Lockers moeten worden verplaatst, houten wanden van de loods zullen in eigen beheer 
worden aangebracht, elektra moet worden aangelegd enz. 
Bent U bereid uw steentje bij te dragen …. U kunt zich alvast melden bij de commissie onderhoud gebou-
wen.

namens gebouwencommissie
Quint Zwart en Johannes van der Werf
Reyer Koudenburg
 



14

E-golf4u gaat veranderen

Sinds 2013 maakt onze golfclub gebruik van het programma E-golf4u voor de ledenadministratie, de
 organisatie van de wedstrijden en het bijhouden van de handicaps. 
Na een aantal jaren hebben we ook de module TeeTime in gebruik genomen.
Tot nu toe zijn we erg tevreden over dit programma. Ook al omdat het programma steeds weer 
geactualiseerd werd en ze een uitstekende helpdesk hebben.
Maar het kost veel menskracht om volledig digitaal webbased oplossingen te ontwikkelen voor het 
automatiseren van de golfclubs.
In de loop van 2021 kregen we het bericht dat E-golf4U en de Oostenrijkse softwareleverancier 
Nexxchange zijn samengegaan. 

E-golf4u wordt een dochter 
van Nexxchange.

In het kort betekent dit dat E-golf4u als organisatie in Nederland blijft bestaan, dat de support en training 
afdeling wordt uitgebreid en dat de ontwikkeling naar Nexxchange gaat.

De ontwikkeling op het gebied van ICT/automatisering gaat snel. En dat vraagt een groter klantenbestand 
om de vernieuwingen betaalbaar en up to date te houden.
Nexxchange werkt al in meerdere Europese landen.
Er blijft dus een Nederlandstalige versie, die vanuit Helmond wordt ondersteund.
Daarvoor is het E-golf4u team in Helmond uitgebreid en zijn medewerkers bijgeschoold om een betere 
versie van E-golf4u te krijgen, maar dan onder de naam Nexxchange.

Afgelopen periode hebben enkele leden via een webseminar kennis kunnen maken met het nieuwe pro-
gramma. Het programma doet minstens hetzelfde als we nu ook kunnen, maar dan nog wat vriendelijker 
voor de speler.
Alleen de invoer van gegevens en de presentatie ziet er wat anders uit.

In de loop van 2022 krijgen alle clubs in Nederland die gebruik maken van 
E-golf4u een training op locatie. 
Daarvoor zullen enkele commissieleden worden uitgenodigd. 
Die moeten op hun beurt hun commissies en werkgroepen helpen met de implementatie.
Het spreekt vanzelf dat we het hele omscholingsproces zullen ondersteunen met handleidingen.

Margriet Franke
Commissie Automatisering
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Warmtekussens

Vorig jaar heeft het bestuur als pilot een zestal warmtekussens laten 
aanschaffen van de Nederlandse firma Stoov. 

Het doel van de aanschaf was om een verblijf op het terras, handicarts 
en buggy’s bij niet al te warm weer te veraangenamen. Immers als je op 
zo’n kussen gaat zitten ervaar je een prettige warmte. Ook als je deze in 
de rug doet voel je de warmte van zo’n kussen.
Voor zover het bestuur kan nagaan hebben degenen [o.a. de Marshalls] die er gebruik van hebben ge-
maakt, er een positief gevoel aan over gehouden.
Daarom heeft het bestuur besloten om nogmaals een zestal warmtekussens aan te schaffen voor gebruik 
op het terras en voor gebruikers van handicarts en buggy’s.
Daarnaast hebben we exclusief voor de Marshalls 3x de Big HugXL [warmtedeken] in de kleur zwart aange-
schaft, passend bij de kleur van de marshallcar. [zie afbeelding] 
We hopen hiermee de Marshalls een iets warmer verblijf in de marshallacar te geven.
Het gebruik van een warmtekussen is eeenvoudig, de aan/uitknop indrukken [1,2 of 3x] en de gewenste 
temperatuur instellen.
[zie gebruik warmtekussens in het clubhuis bij de warmtekussens]
Na gebruik deze terugplaatsen en aansluiten aan de magnetische 
oplaadconnector.
Het bestuur wenst jullie zo een aangenaam verblijf op het terras en 
we horen graag jullie ervaringen met de warmtekussens.

Namens het bestuur
Jacob Minkema    

GEBRUIK WARMTEKUSSENS

1 Koppel het kussen los van de stroomvoorziening [magnetische oplaadconnector] en 
   haal het uit het krukje
2 Plaats het in de stoel; grijze kant onder, oranje label aan de voorzijde
3 Schakel het kussen in: 
    Druk op de aan/uit knop, 
    Drie lampjes aan betekent volledig opgeladen en in deze stand levert dat 2,5 uur warmte.
    Twee lampjes aan 4 uur en één lampje 6 uur warmte. 
4 Na gebruik het kussen terugplaatsen, aan/uit knop op uit 
    [er branden geen lampjes meer] en aansluiten op de 
    stroomvoorziening. [Magnetische oplaadconnector]. 
5 Nu gaat er één lampje knipperen, hetgeen betekent dat het 
    kussen wordt opgeladen. 

    Dit lampje zit onder de letter t. 
    Bij volledig opgeladen zijn, blijft deze continue branden.
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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

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


