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AGENDA

Kopij inleveren voor:

Voor bijzonderheden zie website en de agenda in Egolf4U

Kopij sturen aan:

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

Telefoonnummer marshal: 06-82465647

De Putterbrief juni/juli 2021- Vóór zaterdag 13 juni
sijmendejong@icloud.com
Verzoek bij het aanleveren: Foto’s als apart bestand
Tekst in Word-bestand. (maximaal 400 woorden)
Als u bijvoorbeeld onverhoopt niet komt golfen op het door U
afgesproken tijdstip - bel even de marshal !!

Mededeling van het bestuur:
Parkeerplaatsen voor Vergunninghouders
Vlak bij de stokkenloods zijn 4 parkeerplaatsen. Hier wordt veel oneigenlijk gebruik van gemaakt.
Voor wie zijn deze plekken?
*voor leden die om een medische reden een vergunning hebben aangevraagd en gekregen
*de late bardienst
Deze plekken zijn niet voor:
-marshals
-receptie
-JP van der Bent
-overige leden
Vergunninghouders mogen er parkeren, te herkennen aan de P vergunning die voor het raam geplaatst staat.

Seniorenwedstrijd op 29 maart 2021
Bij het inschrijven stond vermeld dat we na afloop een paasbroodje zouden krijgen op het terras.
Tot onze verbazing kwam er op hole 6 een snelle FERRARI op ons af, bestuurd door Ria en Harriette,
met de nog warme, heerlijke paasbroodjes.
Dit is voor herhaling vatbaar natuurlijk, we gingen gelijk beter spelen.
Sjoukje Strijker

Regels, regels…..moet dat nou?
Ja het is wat met die golfregels. Ze zijn echt niet gemakkelijk.
En in 2019 is er ook nog een heleboel veranderd!
Het is dan ook niet gek dat de doorsnee clubspeler alleen de hoofdzaken
kent en niet alle regels in detail. Maar de regels vormen het spel, bij golf
misschien nog meer dan bij andere sporten. Je kunt dus het golfspel alleen beoefenen als je de regels
voldoende kent en volgens de regels wilt spelen. Wat je in een oefenronde/recreatieve ronde doet moet je
zelf weten. Al doe je een slag gewoon opnieuw. Maar zodra je een wedstrijd of een qualifying ronde speelt
ligt dat anders. Het maakt niet uit wat voor wedstrijd, ook de senioren, dames en heren wedstrijden. Zelfs
bij gezelligheidswedstrijden. Het is nodig dat iedereen sportief speelt, dus volgens de regels. De meeste
spelers willen dat wel, maar zoals gezegd: je weet niet alle regels in detail. Dus als je het even niet precies
weet, wat doe je dan? Heel eenvoudig: je overlegt met je medespeler. Vaak kom je er dan uit. Lukt dat niet
dan kijk je na afloop even samen de regels na. Kom je er dan nog niet uit, dan meld je de regelkwestie bij
de Wedstrijdcommissie. Die neemt, zo nodig na overleg met Paul, Gert of Wink, een beslissing. Moeilijk
met Corona omdat niet direct iemand beschikbaar is?? Welnee, je stuurt gewoon een email, direct na de
wedstrijd. Als we allemaal zo handelen, spelen we sportief. We doen ons uiterste best om volgens de regels te
spelen.
Helaas zien we toch regelmatig dat spelers het niet zo doen. Soms past men tegen beter weten in, een
gewenste eigen interpretatie toe. Dat kan niet. Daar is maar één woord voor: onsportief. Als je twijfelt moet
je dat kenbaar maken. Als je bridget met je buren, en je vindt dat je best af en toe mag verzaken, krijg je echt
wel de kous op de kop! Maar helaas maken we af en toe nog erger mee: Een speler wordt attent gemaakt op
een regelfout en weigert botweg.
Een recent voorbeeld daarvan: een speler dropt een bal omdat zijn bal Buiten de Baan is (op een plek volgens
de lokale regel), en telt daar één strafslag voor. Terwijl dat twee strafslagen moet zijn. De medespeler maakt
de speler daarop attent, maar die weigert daar iets mee te doen. Hij handelt dus niet zoals hierboven is
omschreven. Dit is niet alleen onsportief, maar willens en wetens de kluit belazeren. Met zo iemand moet een
gesprek plaatsvinden.
Het moge duidelijk zijn, dat dit stukje vooral is bedoeld om het afkalven van sportieve mentaliteit te
voorkomen. En voor degene die de schoen past: We gaan er voor zorgen dat voortaan de straf van
diskwalificatie wordt toegepast, waar dat volgens de regels moet.
We hebben tegenwoordig een spelerseditie van de regels. Mag ik een suggestie doen? Kijk regelmatig daarin,
zodat je zeker weet dat je sportief speelt.
HAPPY GOLFING!
Wink,
mede namens Paul en Gert.

Golfregels, vragen maar...
We kennen dat allemaal: je weet niet zeker of je in de baan correct hebt gehandeld,
maar later thuis nakijken is lastig of je komt er gewoon niet aan toe.
Onder deze naam Golfregels, vragen maar... , heb ik een WhatsApp groep
aangemaakt. Iedereen die het gemakkelijk vindt om per WhatsApp vragen te stellen
over de golfregels kan dat hier doen.
Het aardige is dat je dan ook vragen van anderen kunt volgen en ook dat je daar dan weer vragen over
kunt stellen.
Stuur een WhatsApp bericht naar Wink Blomsma (06-54986718) en je wordt aan de groep toegevoegd.
Ook Gert en Paul heb ik al toegevoegd, dus er is altijd wel iemand die het antwoord weet!!
Wink Blomsma

Golfer en Golfster van het jaar 2020
Jaarlijks wordt er een Golfer(ster) van het jaar gekozen. De speler(ster) die in dat jaar de meeste
punten haalt bij de wedstrijden werd meestal tijdens de nieuwjaarsreceptie onder aanwezigheid van
een groot aantal leden door de voorzitter in het zonnetje gezet. Daar kon dit jaar geen sprake van zijn.
De punten kunnen worden behaald in clubkampioenschappen, maandwedstrijden, heren en dames zomercompetities en de gemengde zomercompetitie. Er was even twijfel of de prijzen door de bijzondere
omstandigheden(corona) wel uitgereikt moesten worden.
Maar omdat in 2020 toch nog plm. 60 % van genoemde wedstrijden konden doorgaan is besloten toch
de prijzen ui te reiken. De voorzitter heeft de twee kampioenen tijdens de eerste bestuursvergadering via ZOOM gefeliciteerd. Later is na afloop van de 1e maandwedstrijd de bijbehorende plaquette
aan de winnaars Lenie en Peter uitgedeeld.
Bij de dames was de eindstand:

Bij de heren:

1
2
3

1
2
3

Lenie Jorritsma
Ali Melai
Cobie Wesselius

WeCo
Lammert Breuker

126 punten
117 punten
111 punten

Peter Lammers
83 punten
Klaas Jan Koenders 61 punten
Douwe Bult
58 punten

Tijdelijke plaatselijke regels i.v.m. met corona
Voorkom langzaam spel
Om besmetting met het virus te voorkomen zijn een aantal golfregels aangepast en een paar nieuwe regels
toegevoegd. Daarnaast is het belangrijk dat zonder oponthoud gespeeld wordt, zodat niet de kans bestaat
op meerdere wachtende flights op een afslag.
Zoek bij recreatief spelen niet langer dan 1 minuut. Zoek niet in (groene) hindernissen of water waar je
toch niet uit kunt of mag spelen. Pak de bal op als je niet meer kunt scoren. Sluit aan bij de voorliggende
groep, maar wel op veilige (slag-) afstand. De ruimte achter je is onbelangrijk.
Richtlijn: Je wordt geacht met je flight binnen een uur spelen op de afslag van hole 6 te zijn. Is dat uur
overschreden en er is ruimte voor je, probeer dan sneller door de baan te gaan.
De score bij strokeplay (Regel 3.3b)
In afwijking van Regel 3.3b mag een speler de eigen holescores op de scorekaart noteren in plaats van de
marker en is het voldoende als de marker de scorekaart op enige wijze verbaal of elektronisch accordeert.
De speler mag in afwijking van regel 3.3b de scorekaart op een andere wijze dan fysiek inleveren, mits de
commissie de score op een andere wijze kan accepteren.
Vlaggenstok:
De vlaggenstok mag niet aangeraakt worden en niet uit de hole weggenomen worden.
Hole:
Een bal is uitgeholed wanneer hij stilligt in de hole na een slag.
Obstakels:
Alle palen, ongeacht welke kleur ze hebben, zijn vaste obstakels
N.B. Palen die de grens van de baan aangeven (wit of witte kop) zijn geen obstakels!
R&HC 21 april 2021

Golfvrienden,...... ik moet even streng zijn
Al een jaar zitten we in de corona ellende. Spelrestricties, aangepaste regels, beperkingen. Het lijkt erop
dat we snakken naar meer vrijheden en het lijkt erop dat we die nemen. Ik heb sterk de indruk dat we
slordiger worden met de regels.
Bij golf zijn we onze eigen referee. We tellen onze slagen, maar moeten onszelf ook strafslagen toekennen
als we regels overtreden. We dienen daarom de regels te kennen. Neem daarom de regels geregeld even
door. Op de site van de NGF “golf.nl” kun je regels nalezen, regelfilmpjes bekijken en regelquizzen doen.
We hebben toch allemaal de “Spelerseditie van de Golfregels” of “Golfregels kort uitgelegd” in de tas?
Beiden verkrijgbaar aan de bar in het clubhuis.
En marker, dreigt een speler een fout te maken of maakt een speler een fout, wijs de speler er dan op.
Dat geldt overigens ook voor de andere flightgenoten. Bij matchplay mag het, maar bij strokeplay kunnen
speler en flightgenoten gediskwalificeerd worden als ze een overtreding door de vingers zien.
Ook in de Putter zullen we een aantal regels behandelen waar wij, de leden van de Regelcommissie, vaak
spelers de fout in zien gaan.
En ook met de regels kun je voor je plezier spelen en je benadeelt niet de andere wedstrijddeelnemers
door een te lage score in te leveren.
Paul Melai

Golfregels in het kort
Deel 1: Abnormale baanomstandigheden
Afkortingen:
OB
= Originele bal
PB
= Provisionele bal
PS
= Penalty Stroke (Strafslag)
OOB = Out of Bounds (Buiten de baan)
BOPZ = Bekend Of Praktisch Zeker
S+A = Straf + Afstand (Terug naar waar de bal geslagen was)
Abnormale baanomstandigheden omvatten vaste obstakels, gaten gemaakt door een dier, grond in bewerking en tijdelijk water.
Een belemmering door abnormale baanomstandigheden mag je zonder straf ontwijken onder bepaalde
voorwaarden.
Er is sprake van een belemmering in ieder van de volgende gevallen:
• De bal raakt of ligt in of op een abnormale baanomstandigheid.
• Een abnormale baanomstandigheid belemmert fysiek de ruimte voor het innemen van de spelers stand of
voorgenomen swing.
• Alleen wanneer de bal op de green ligt: een abnormale baanomstandigheid op of naast de green belem
mert de speellijn.
Er is geen sprake van belemmering als een Abnormale baanomstandigheid alleen in de speellijn ligt (behalve op de green) of visueel afleidt.
Het ontwijken van een abnormale baanomstandigheid kost je geen strafslag. Je zoekt het dichtstbijzijnde
punt zonder belemmering en met dit punt als referentie drop je een bal binnen 1 stoklengte, niet dichter
bij de hole.
Veel voorkomende fouten
Het lijkt een eenvoudige regel, toch zie ik veel fouten. In 1 maand tijds 3 keer gezien dat een speler een
vrije drop wilde omdat de afstandspaal in de speellijn lag.
Dat mag dus niet als je geen last hebt met swing of stand en de bal vrij van het obstakel ligt.
Als je toch een belemmering op je speellijn denkt te kunnen ontwijken en je neemt de bal op, dan kost
deze onwetendheid je een strafslag wegens stilliggende bal opgenomen (Regel 9.4) en moet je de bal
terugplaatsten. Plaats je niet terug en speel je de bal van een andere plek, dan krijg je 2 strafslagen
wegens spelen van de verkeerde plaats (Regel 14.7).
Ook zie ik spelers wel eens met stoklengtes gaan meten vanaf de abnormale baanomstandigheid of de
ligging van de bal i.p.v. vanaf het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.
Het vervelende is dat als je flightgenoten de regel ook niet goed kennen je er af komt zonder strafslagen
en een voordeel. Wijzen ze je op de regel en plaats je de bal terug dan wordt de strafslag nogal eens niet
geteld. Ook al oneerlijk spelen.
Zorg dat je in ieder geval de veel voorkomende regels goed kent en in geval van twijfel speel 2 ballen en
leg het voor aan de wedstrijdleiding.
Zie Regel 16 voor Abnormale baanomstandigheden.
Op de site van de NGF golf.nl vind je veel regel filmpjes.
Paul Melai

Golfwedstrijden in de zomer
De zomer breekt aan; langzamerhand worden ook in de golfbaan, de Corona regels versoepeld.
De plaatsingsregel die in de winter geld is vervallen. Ook de plaatsingsregel in de bunker wegens de afwezigheid
van harken is inmiddels ook vervallen. Zie ook de brief van onze voorzitter over de Corona regels.
Meestal spelen we een Stableford of een Strokeplay wedstrijd. Ons systeem verwacht voor iedere hole een
score. Na afloop van de ronde vergelijk je de slagen met je marker.
Stableford wedstrijden: Op iedere hole vul je het aantal gemaakte slagen in. Als je het maximum van 11 slagen
hebt bereikt, pak je je bal op en schrijf je “11” (vroeger een “0”). Dit verrekent het systeem naar “geen score”.
Het systeem berekent het aantal stableford punten voor je.
Strokeplay wedstrijden: Je moet in principe uitholen. Als je op een hole 3x de par van de hole hebt bereikt
schrijf je dat. Dit is een plaatselijke Gaasterland regel bedoeld om tijd te besparen.
Ook tijd bespaart het “Ready golf” principe. Vroeger schreef de etiquette voor dat degene die het verst van de
hole was, eerst mocht slaan.
Het is nu meer een common sense principe. Als je Ready(klaar) bent dan mag je slaan. Als het veilig is, loop dan
alvast richting je bal in de baan.
Namens de WeCo,
Peter Best

“Ridder” Janneke Pagels

Ook ‘kaatsvrouw’ Janneke Pagels uit Bolsward
treedt toe tot het gezelschap Ridders. Pagels
organiseerde jarenlang het schoolkaatsen, was
van 1976 tot ‘88 lid van de Technische commissie
van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB)
en werd de tien jaar daarna lid van het hoofdbestuur
van diezelfde bond. Ook begeleidde ze de
internationale wedstrijden Belgische kaatsvariant,
Jeu de Balle in Valencia.
In Bolsward maakte ze zich ook meer dan verdienstelijk bij de Kaatsvereniging. Twintig jaar lang coördineerde ze
vanaf 2000 het schoolkaatsen, tussen 2005 en 2013 was ze vrijwilliger en vanaf 2011 zat ze tien jaar lang als secretaris in het bestuur. Ook maakt ze ieder jaar het jaarverslag en dankzij haar inspanningen staat er al vijf jaar
lang een kaatsmuur op ‘t Oordje. Sinds die tijd organiseerde Pagels ook de muurkaatscompetitie.
Ook zet ze zich in voor een andere balsport: tussen 2015 en 2018 was de Bolswardse lid van de wedstrijdcommissie van Golfclub Gaasterland. Vanaf 2018 tot 2021 was ze secretaris van deze commissie en sinds vorig jaar
behoort ze tot de technische commissie van Golfclub Gaasterland.
Uiteraard een warme felicitatie namens bestuur en leden Golfclub Gaasterland

De koningswedstrijd….
Wat was het gezellig en wat hadden we een prachtig weer!
Wat mooi om de (club)vlaggen weer te zien wapperen.
Dit hoorden we van iedereen die meedeed. Het was ook meer
dan een jaar geleden dat er nog een gezelligheidswedstrijd
kon worden gespeeld. In dat jaar zijn er ook veel nieuwe leden
bijgekomen, waarvan er een aantal meespeelden op deze dag.
Leuk om kennis te maken en ervaring op te doen.
We speelden chapman greensome. De teams moesten er samen iets van maken. In iedere schuilhut wat
lekkers, maar ook een quizvraag waar extra punten mee gescored kon worden. En dan aan het einde van de
ronde, na de koffie met gebak, moest er nog 3x op het portret van de koning gechipt worden. Dat bleek
moeilijk,alleen Hessel van der Zee is het gelukt om 3 keer raak te schieten .Dit onderdeel werd geleid
door onze kersverse ridder (in de orde van Oranje Nassau) Janneke Pagels !
De vragen over het koningshuis bleken voor velen niet makkelijk. Niemand had alle vragen goed.
De puntentelling: Strokeplay netto en daarvan werden de extra punten van quiz en chip nog afgetrokken.
Degenen met het minste aantal punten hebben gewonnen.
DE UITSLAG:
1. team RIA POPMA en GERRIT MEINEMA
2. team ANNEKE YNTEMA en YDE SINNEMA
3. team JELTSJE PIERSMA en JEROEN DE WIT
4. team YTJE VAN DER HOEK en TACO BRUIN
5. team LUSY FABER en DOMIEN FLAPPER

22 punten
24 punten
25 punten
27 punten
27 punten

Jullie mogen allen een taartje ophalen bij Ruurd, meld wel even wanneer je het wilt komen halen.
De antwoorden op de vragen:
Vraag 1: Waar hebben Maxima en Willem Alexander elkaar ontmoet: In SEVILLA ,Spanje
Vraag 2 :Waarom is de eerste naam van Willem Alexander WILLEM: Dit is traditie. In de mannelijke
lijn van troonopvolgers wordt de eerste naam Willem
Vraag 3: Welke oranje heeft publiekelijk ooit een kroon gedragen: Stadhouder Willem III werd samen
met Mary Stuart gekroond in Engeland. In Nederland worden koningen niet gekroond maar ingehuldigd.
Dank aan allen die zo enthousiast hebben meegedaan en meegewerkt en in het bijzonder aan Ruurd en de
clienten voor alle heerlijke homemade producten!
De damescommissie.
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