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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

  Augustus 2022

Augustus

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief september 2022 - Vóór zaterdag 27 augustus
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!

31-7 Maandwedstrijd
6-8   Vrienden(innen)dag
20 en 21-8
        Strokeplay Bruto
27-8 Maandwedstrijd

In willekeurige volgorde:
bestuurswisseling | week 34 clubhuis dicht | foursome vriendenwedstrijd 6-8 | teet-
ime geboekt maar wel afzeggen indien gewenst | workshop dolle divas schilderen | 
verslag gezelligheidswedstrijd | verslag strokeplay netto | verslag birdie tournooi | 
reekalfje | bloemenpracht van ons gilde | verloren bal in het web van de processie-
rups | alvast aandacht voor 35 jarig jubileum op 1-10 en opening stokkenloods op 
4-11 | onze sponsoren 
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Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:
   Proefleden                                     Nieuw leden                                Buitenleden                       
   Wouter v.d.Meer                           Harm Dunnik                               Tsjerk-Friso Roelfzema     
   Heere Blokhuis                               Jos Doldersum                             Martine Roelfzema    
   Sjouke Wemmenhove                  Ben Kortendijk
   Dieuwke Deen-Mous                    Franke v.d. Schaaf                        Sponsorlid
   Marijke v.d.Werf-Bangma            Annet van Foeken                        Richard de Jong
                    René Kamstra

BESTUURSWISSELING

Op de ALV van april 2021 heeft Anna van der Goot het bestuur verlaten. 
Vervolgens heeft het bestuur een jaar gedraaid zonder een opvolger te vinden voor Anna. Gelukkig heeft 
per april 2022 Tila zur Lage de plaats van Anna ingenomen. 
In de achterliggende tijd was het lastig om als bestuur afscheid te nemen van Anna, maar half juni hebben 
we dat (in haast tropische temperaturen) eindelijk kunnen doen met een rondje golf en een lunch. 
Anna heeft zich altijd voor de volle 100% ingezet voor het goed reilen en zeilen van onze club. Zij was o.a. 
het aanspreekpunt voor de clubhuiscommissie naar het bestuur toe. 
Daarnaast heeft ze de succesvolle ‘vogelhuisjes’- actie ter bestrijding van de eikenprocessierups opgezet 
en de pilot ‘honden in de baan’ geïnitieerd en begeleid. Ook hield ze zich bezig met de regels betreffende 
Etiquette In De Baan. De club is haar veel dank verschuldigd en het bestuur heeft in Tila een prima opvolger 
gevonden. 
                                                                                                                   
Namens het bestuur, 
Dita Meijering

       Anna maakt een mooie putt; 
            opvolger Tila kijkt toe.                                              
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Wel toegankelijk:
• Receptie
• Toiletten
• Kleedkamers
• Wedstrijdkamer
• Bestuurskamer
• Berging

Compensatie voor dit ongemak 
 

  

Gratis natuurlijk – Neem wel zelf uw boterhammetje(s) mee

Clubhuiscommissie

Maar we beloven u
het wordt prachtig

In week 34
(22 t/m 27 augustus

misschien wel de 26ste al)
is het clubhuis gesloten

vanwege een 
ingrijpende verbouwing
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FOURSOME VRIENDEN WEDSTRIJD

ZATERDAG 6 Augustus 2022

Spelvorm:  Foursome Strokeplay Netto met handicapverrekening. 
   18 holes met een shotgunstart. 

18 holes spelen lijkt veel, maar iedereen slaat maar 9 keer af.

Een Team  Een team bestaat uit 2 vrienden (geen echpaar/partner). 
   Dus golfers kijk goed om je heen en vraag het liefst een onbekende om deze 
   wedstrijd met je te spelen. 

Deelname:  WHS handicap van maximaal 45. 
   Leden en buitenleden. 
   Max. 60 deelnemers.

Inleg:   € 10.00  per persoon. (+ € 15,- greenfee voor niet leden)

Wedstrijdtijd:  Ontvangst 10.30-11.00 uur
   Start Wedstrijd 11.30 uur.

Inschrijven:  Als team via e-golf4u 
   De inschrijving sluit donderdag 4 augustus om 17.00 uur. 

Wedstrijdleiding Johan Sikkema     06-22427267
   Lenie Jorritsma    06-23165222
 
SPELVORM: 

Foursome Strokeplay (met handicap verrekening) is de wedstrijdvorm waar twee spelers tegen twee ande-
ren spelen waarbij de ene speler op de ‘even holes’ en de andere speler op de ‘oneven holes’ afslaat. De 
speler die niet heeft afgeslagen speelt de afgeslagen bal van de ander door. 
Strafslagen tellen niet mee voor de volgorde van slaan. 
Er wordt om en om verder gespeeld totdat de bal is uitgeholed. We hanteren de “Gaasterland” variant, na 
max. 3x de par kunt u de bal oppakken en 3x de par noteren.
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Wel een Teetime geboekt

maar helaas kon je niet vanwege ......

De laatste weken heeft de receptie en onze marshals, maar ook een aantal ontgoochelde leden vastgesteld 
dat spelers een tee-time reserveerden in E-Golf4U, en vervolgens om één of andere reden niet kwamen 
opdagen … zonder de tee-time terug vrij te geven! 

Je begrijpt uiteraard dat dat frustrerend is voor diegene die graag op dat moment gespeeld had. 
Er kan altijd last-minute iets tussenkomen, maar slechte weersvooruitzichten vallen daar niet 
onder 😎

Zowel als lid/speler maar ook als gast kun je je tot de starttijd terugtrekken en afmelden in Egolf4U. 
Maar om het eerder te doen is wel zo aardig want dan hebben uw medeleden de kans om nog een teetime 
te boeken. Vooral als het druk is, is dit een correcte gang van zaken.

Lukt het niet bel dan even naar de receptie en zij helpen u graag.
Alvast bedankt om hoffelijk en respectvol om te gaan met reservaties. 

Marshallcommissie en receptionisten
Golfclub Gaasterland

Workshop Dolle Divas Schilderen 
              met Golfdiva

Op vrijdag 9 september a.s. organiseert Golfdiva de 
supergezellige Dolle Bolle Diva Dag op GC Gaasterland.
Om 12.30 uur kun je deze dag deelnemen aan de 
workshop Dolle Bolle Golfdiva schilderen op een 
doek van 40 x 40 en aan het einde ga je met je eigen 
unieke “Dikke Dames Versie” naar huis. Met sjablonen 
en acrylverf maak je tijdens deze 2 uur durende workshop 
je eigen schilderij. Onder vakkundige begeleiding van 
golfster Leontien van Atelier ’t Dijkhuisje zul je verbaasd 
zijn over je eigen talenten. 
En gedurende de hele dag kun je lekker shoppen in de 
Fashion Corner van Golfdiva. Kosten van deze workshop 
zijn 20 Euro pp, contant te betalen op de dag zelf aan 
Leontien van Atelier ’t Dijkhuisje
. 
Geef je nu snel op via email
 gcgaasterland@gmail.com
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Gezelligheidswedstrijd voor hoge handicappers op 18 juni 2022

Wat leuk! Een wedstrijd speciaal voor de ‘36+ Handicappers’. 
Aangezien ik een relatieve nieuwkomer ben (lid sinds januari 22) bij Golfclub Gaasterland, was ik gelijk en-
thousiast. Inmiddels wel al een paar beginnerswedstrijden meegedaan waardoor ik met mijn 42.2 handicap 
mooi mee kon doen met deze wedstrijd.

Zoals altijd waren Marten (die ook deel uitmaakte van de wedstrijdorganisatie) en ik al tijdig op de club. 
Natuurlijk even inslaan op driving range en puttinggreen. Het was geweldig weer, lekker warm, amper wind 
en af en toe een wolkje. 
Toen alle deelnemers aanwezig waren, heeft Peter Best ons uitgelegd hoe deze wedstrijd, ‘Texas Scramble’, 
gespeeld moest worden. Teams van 2 spelers, Ieder slaat zijn bal, en vervolgens wordt telkens vanaf de 
beste bal verder gespeeld. Je speelt dus het spel steeds vanuit de meest gunstige plek totdat er uitgeholed 
is. Onze flight bestond uit Anneke Yntema (76), Pieter Krugkist (75) en Jaap Dijkstra (82!) en mijzelf (62), het 
“broekie” van de teams. Een leuk en gezellig gezelschap zou blijken. Ik was marker van Anneke en Jaap, en 
Jaap was marker van Pieter en mij. Onze (gunshot)-start was op hole 7. 
Onderweg daarnaartoe werden er al leuke gesprekken gevoerd. Ik kende niemand van de andere spelers. 
Dat is ook zo verrassend van zo’n wedstrijd, je leert telkens weer nieuwe mensen kennen met ieder z’n 
verhalen en belevenissen. 

Ondanks dat we alle vier op onze manier heel serieus speelden, waren we toch zo aan de klets dat we pas 
bij hole 9 erachter kwamen dat bij hole 8 de eerste vraag stond.  
Anneke had het in eerste instantie wel gezien, maar werd ook weer afgeleid door de andere drie. 
Jaap zette zijn handicart in het werk om terug naar hole 8 te crossen om de vraag alsnog te lezen. 
Alleen dacht hij dat de vraag bij de vlag stond bij de 8ste hole, terwijl het bij de teebox van de 8ste stond. 
Dus al met al duurde het wel even voordat Jaap weer terug was. 
Daarom hebben Pieter en ik halverwege hole 9 even naar links gestapt om de vraag bij hole 8 te lezen. 

Gelukkig was de vraag niet echt van het kaliber “zeer moeilijk” en konden we ook de ander twee vragen die 
we onderweg tegenkwamen makkelijk beantwoorden, net als onze flightgenoten.
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Op de green van hole 9 stond Marten. De eerste poging “Beat the pro” in een putt wedstrijd. Wie dichter 
bij de hole dan Marten kwam, zou een balletje winnen. Bij uitholen zelfs 2! Ondanks de waarschuwing dat 
je gauw te zacht zou slaan, kwam geen van ons vieren dichter bij de hole dan Marten, beetje jammer…
haha, het lijkt altijd makkelijker dan dat het in de praktijk is. Al met al heeft hij maar drie balletjes hoeven 
weggeven, zo hoorden wij later. 

Dan direct door naar hole 1. Het ging steeds beter. We kwamen met 3 op de green. Dat smaakte naar meer, 
met 2 puts hadden we toch maar mooi een bogey. Helaas kwam aan die euforie snel een eind want op de 
3e hole stond Mathijs met een Beat the Pro spel. Wie dichter bij de hole dan Mathijs kwam, verdiende een 
balletje. Ook daar kwamen wij niet dichter in de buurt dan de bal van Mathijs. We maakte daar trouwens 
alle twee wel een bogey 4. Ook niet slecht toch?

Later, op weg naar hole 5 begon het ineens vanuit het niks te regenen. We keken omhoog en vroegen ons 
af waar dat ineens vandaan kwam, er was niet eens een donkere wolk. Nou ja, je moet ook niet altijd alles 
willen begrijpen. Het kwam goed uit dat we in de schuilhut bij hole 4 konden schuilen want daar stond 
Peter klaar met een banaan en een flesje koude energiedrink. En dat gaf toch een boost! Op hole 5 sloeg ik 
daarna met mijn houten 5 een superslag! Ik had nog nooit zover en zo recht geslagen. Wat een kick gaf dat! 
Ook de bevestiging van mijn fligtgenoten was hartverwarmend. Ook Jaap had nog wat bijzonders…. Bij z’n 
tweede slag op 5, riep hij ineens “birdie” nou ja, bijna, want hij raakte bijna een meeuw. 

Na 9 holes en alle opdrachten, konden we terug naar het clubhuis. We leverden daar de kaart in en kregen 
direct van Myrna een muntje voor een drankje. Daar waren we wel aan toe, dus gelijk door naar het terras. 
Daar werden ook nog heerlijke hapjes geserveerd. Toen er “Fore” werd geroepen wisten we dat het tijd was 
voor de prijsuitreiking. De beste 5 teams zouden worden genoemd. 
Heel stiekem hoop je dan toch dat je bij die beste 5 zit. Jammer, dat was voor ons helaas niet het geval. 
Dit waren de beste twee teams en toevallig ook nog bij elkaar in de flight. 

In de wandelgangen hoorden we trouwens dat er ca. 160 - 36+ handicappers zijn binnen onze club. 
Ik beveel iedere hogere handicapper aan om aan dit soort superleuke- en top georganiseerde wedstrijden 
mee te doen. Er volgen vast en zeker meer. Hou daarvoor Egolf4you even in de gaten.
Tot slot wil ik graag nog eens mijn bewondering uitspreken voor de geweldige organisatie. Het is niet niks, 
ook al is het “maar een gezelligheidswedstrijd” te organiseren. Er zijn heel wat vrijwilligers druk mee, en 
geheel belangeloos. Diep respect voor. 

Hartelijk groet,
Mary Langelaar

Team 7                                               
Mia Dekeukeleire
Sietse Yntema                             

Team 3
Tine Klugkist                                                         
Jan de Vries                 
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Tweedaagse wedstrijd Strokeplay Netto groot succes

Op zaterdag 2 en zondag 3 juli vonden de wedstrijden van de 18 holes Strokeplay Netto voor dames en 
heren plaats. Maar liefst 24 heren en 16 dames hadden zich voor dit treffen opgegeven. Dit waren meer 
dan er de voorgaande jaren hadden deelgenomen. De voorronden op zaterdag werden onder een fel 
zonnetje en met zomerse temperaturen gespeeld. Na het spelen van 9 holes noteerde Gerrit Meinema de 
netto slagen van de deelnemers op twee grote scoreborden: één voor de heren en één voor de dames. Bij 
de tweede doorkomst, na 18 holes, werden alle netto berekende punten opgeteld en bleek Gerrit een waar 
rekenwonder: alles wat hij uit het hoofd had uitgerekend behoefde na invoering van de scorekaarten geen 
enkele correctie. Na de wedstrijd waren er bij de vrouwen 8 deelnemers die door gingen naar de finale op 
zondag. Bij de heren waren er twee spelers op de achtste plaats geëindigd, zodat de heren de finale start-
ten met 9 finalisten. 
Na een prima verlopen zaterdag verschenen zondag de zeventien overgebleven deelnemers aan de start. 
Vanaf 11 uur werden er in flights van 2 personen gestreden om de mooie prijzen die uitgestald waren in de 
hal. Ook nu was het scorebordbeheer in de deskundige handen van Gerrit. Opvallend was dat veel golfers 
hun persoonlijke WHS rating niet wisten te halen. Dit was ook de zaterdag al een probleem. Zouden de 
warmte van zaterdag en de vermoeidheid op zondag hier debet aan zijn geweest? Hoe dan ook: wie on-
geveer op zijn eigen niveau wist te spelen maakte een goede kans op een prijs. Ook de zondag verliep in 
een plezierige sfeer en of men nu wel of niet goed had gespeeld, alle deelnemers passeerden goedgemutst 
het scorebord na negen holes en begonnen vol vertrouwen aan de laatste negen. Na 36 holes, de 18 van 
de zaterdag en 18 van de zondag, werden alle scores bij elkaar geteld en waren de winnaars bekend. Bij de 
dames werd Ali Melai-de Vries met 137 slagen eerste, Trudi Coosemans-Dijkstra met 138 slagen tweede 
en Janneke Pagels met 145 slagen derde. Bij de heren werd Klaas Weerstra eerste met 144 slagen, Bennie 
Wesselius werd tweede met 145 slagen en Carlos Kribben eindigde op de derde plaats met 147 slagen.
Op de foto’s staan de prijswinnaars met hun prijzen bestaande uit voor elk een beker en pakketje pinda’s, 
worst en kaas. Daarnaast kregen de nummers één nog de wisselbeker uitgereikt.

De wedstrijdleiding,
Peter Best
Gerrit Meinema 
Wiebe Westra 
   

   Van links naar rechts: 
  
  Trudi Coosemans-Dijkstra, 
  Ali Melai-de Vries,
   Janneke Pagels 

           van links naar rechts: 
          
          Bennie Wesselius, 
          Klaas Weerstra, 
          Carlos Kribben
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        Birdie toernooi met 45 vogeltjes

Dinsdag 5 juli was het een bedrijvigheid van jewelste 
op onze mooie natuurbaan.  Eindelijk was het dan 
zover: het Birdie Toernooi”. Een shotgun wedstrijd 
met een speciale wedstrijdvorm, namelijk 27 kansen 
om een birdie te scoren. Op een afstand van ongeveer 75 meter, 25 meter en op de green. 
Al weken van tevoren zijn de dames bezig geweest om birdies te maken of te kopen, want de inzet was, dat 
iedereen een birdie moest kunnen winnen. De speelster met de meeste birdies zou de titel:”Birdie koningin 
van 2022” krijgen.  De tafels van het clubgebouw waren versierd met mooie theekopjes met bloemen en 
veel vogels. Er was zelfs een levende parkiet “gele Pietje” genaamd.  Alleen konden we die niet winnen. Het 
blijkt maar weer dat veel golfsters meer kunnen dan alleen een balletje slaan. Sommigen zijn heel creatief 
en de meeste leden heel actief bezig voor ons lieve clubje. 
De weergoden waren ons gunstig gezind. En de “volière” was gevuld met 45 vogeltjes klaar om uit te vlie-
gen over onze mooie Gaasterlandbaan. De greenkeeper had de holes niet zo moeilijk gestoken als bij de 
clubkampioenschappen. Maar toch is het erg lastig om de bal in twee keer in de hole te krijgen. 
De dames tsjilpten door de baan en probeerde zoveel mogelijk birdies te maken.
Er waren 5 dames die een hole in one hadden. En alle 45 dames hadden in ieder geval een birdie gescoord. 

        
        

Onder het genot van drankjes en veel lekkers die de medewerkers van de “Van den Bent stichting” hadden 
gemaakt werden de prijzen uitgedeeld. 
De speelsters mochten zelf een birdie uitzoeken van de mooie opgemaakte Birdie tafel. 
Nummer 2 was Engelien de Koningh met 13 birdies, maar de onbetwistbare “birdie”koningin van de dag 
was Ali Melai met 15. 

Bea Wiarda

Na de “wedstrijd” hadden we ons in een mooie 
out fit gestoken voor de high tea. Het was een 
enorme gezellige boel in de kleedkamer met al 
die jurken en hoeden. De speelster met de ori-
gineelste en of mooiste kledij kreeg een toepas-
selijk boek. Een roman dat zich afspeelt op de 
golfbaan met de titel: Drive. 
Deze eer viel Janneke Pagels ten deel. Zij had 
zelfs “vliegende vogeltjes” op haar mooie kozak-
kenmuts.

Janneke Pagels

Geertje Meinema met winnares 
                                         Ali Melai
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                             Reekalf

Ons lid, Thijs Boersma uit Akkrum, sloeg op 31 mei, 
op hole 9, zijn bal uit de baan.

Gezocht en gezocht maar helaas niet kunnen vinden.
Wel dit reekalfje.

Blijft een mooie baan en veel natuur in Gaasterland.

We weten dat onze baan een natuurbaan is en dat veel van 
onze leden en gasten hun bal wel eens in het natuurgebied 
laten verdwijnen.
Maar de eigenaar van deze bal heeft hem wel op een heel 
exclusieve plaats geslagen.
Heeft wel een vrije drop omdat de bal terechtgekomen is 
in de boom van 9 en wel helemaal in het web van de zijde-
processierups.

Johan Sikkema (onze vogelkenner en lid WeCo) kwam deze 
bal in het vizier.

We denken dat de eigenaar van de bal deze niet zal komen 

ophalen.       😜

De dames van het 
bloemengilde hebben 
ons terras en het 
clubhuis weer 
opgefleurd.

Elke keer weer een 
lust voor het oog
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Interessant om alvast in de gaten te houden zijn de volgende gebeurtenissen

1 
oktober 

2022
gezelligheid en

🏌

4 
november

2022

Muzikaliteit
vanwege
nieuwe 

stokkenloods
en

vernieuwd
clubhuis
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Start afbraak huidige stokkenloodsen en bouw van de nieuwe loods

Met ingang van 1 augustus moeten de huidige lockers van alle 3 stokkenloodsen leeg zijn want dan begint 
de gebouwencommissie o.l.v. Reyer, Quint en Johannes met de afbraak van het huidige complex.
Zoals jullie in de vorige Putter hebben kunnen lezen komt er 1 nieuwe loods.
Aan de voorkant komen de handicarts en buggy’s en aan de achterzijde komen aan de zij-en achterwanden 
de huidige lockers welke momenteel in loods 1 staan. 
De huidige huurders van deze lockers behouden hun locker en ook de benummering blijft hetzelfde.
(behoudens een paar wijzigingen uiteraard)

In het middengedeelte komen 3 rijen waarvan de onderste voorzien worden van een stroomvoorziening 
t.b.v. de accu’s van de E-trolly’s en daarboven komen 54 nieuwe bovenlockers.

De huidige huurders van loods 2 en 3 komen in het middengedeelte van de loods en zullen t.z.t. op de 
hoogte worden gebracht welk nummer en in welke rij een locker voor hem/haar beschikbaar is.

In dit middengedeelte komen 3 rijen, genaamd A, B en C . De onderlockers met E krijgen de even nummers 
en de lockers erboven krijgen de oneven nummers.

Voor de duidelijkheid:
Zijwanden en achterwand Lage lockers 00 t/m 37
    Hoge lockers 00 t/m 37

Midden   Onder lockers - rij A - 1 t/m 23
    Onder lockers - rij B - 1 t/m 23
    Onder lockers - rij C - 1 t/m 23

Midden   Bovenlockers - rij A - 2 t/m 36
    Bovenlockers - rij B - 2 t/m 36
    Bovenlockers - rij C - 2 t/m 36

De commissie hoopt dat, voor wat betreft de lockers aan de 
zij-en achterwand(en) deze weer in gebruik kunnen worden 
genomen per 1 november. 
Het middengedeelte zal mogelijk een maandje later klaar zijn.
           Zeer ruwe schets
                   Simon
NB: Er zijn nog een aantal bovenlockers te huur. 
        Prijs op jaarbasis (tarief 2023) bedraagt € 55,-.
 Wees er snel bij

Namens de gebouwencommissie
Johannes - Quint - Reyer
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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


