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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 gesitueerd in een
grotendeels beschermd natuurgebied van 42
hectare. Door de unieke
samengang van golfbaan en
natuurgebied hebben wij
als eerste baan in Europa
het zogenaamde Groenlabel
verkregen.

Agenda
november

26-11 Golf-Bridge
30-12 Gezelligheidswedstrijd

Algemene informatie
Herenwoensdag in de winter | Agenda Rob Oosting | mededelingen WeCo |
Prijzen diverse wedstrijden 2021 | Gezelligheidswedstrijd St.Handicart |
Golf-Bridge 26-11 | Nieuwe Stroke-Index | Bal droppen | Verslag Beverdag |
Zomercompetitie Senioren | Damesdag 2021 | Nachtvlinders en vleermuizen |
Beginnerscup en wedstrijden 2021 | Kledingvoorschriften | Baanstatus

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
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Kopij inleveren voor:
De Putterbrief december/januari 2021/2022 - Vóór zaterdag 12 december
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!

Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:
LEDEN
PROEFLEDEN			
Jaap Huisman				Jaap Bijma
Hein Dijkstra				Dries Koornstra
Hans Beekman			
Theo Verbeek
Hedwig Beekman-Vroklage		
Marianne van den Heuvel
					Leo Bronmeijer
					
Dick Veenendaal

			

BUITENLID

Joop Folkertsma

De Herenwoensdag in de winter.

					
							
Woensdag 27 oktober heeft de laatste wedstrijdspeeldag voor de 18 holes en 9 holes zomer competitie
plaats gevonden. De winnaar is degene die de hoogste score heeft gehaald over 10 wedstrijden uit een
totaal van 26 wedstrijden. De prijzen worden uitgereikt op 3 november na de shotgun wedstrijd.
De winterwedstrijden lopen vanaf 3 november tot woensdag 30 maart.
Zoals inmiddels bekend is, kunnen we inschrijven in Egolf4U tot dinsdagmiddag 17.00 uur.
De starttijd in de winter is vanaf 9.30 uur. De wedstrijden, alleen 9 holes, zijn wel of niet qualifying. Dit
hangt af van de baan en spelvorm. Tijdens de winter zullen we wat andere spelvormen doen zoals Ringerscore competitie, teamwedstrijd, regenboog, afslaan van een andere afslagplaats etc.
Verder hopen op goed speelbaar golf winterweer.
Namens de organisatie
Johan Sikkema.

Golfschool Rob Oosting heeft de mogelijkheden online
een les te boeken beperkt tot een periode van 1 maand.
Rob wil meer leden de kans geven om een les te kunnen
boeken en ook de mogelijkheid om een Clinic te plannen,
zonder dat de agenda al (te) vol staat.
Uiteraard kun je ook altijd even bellen voor een les.
Er wordt dan gezocht naar een snelle oplossing.

Mededeling van de Wedstrijdcommissie

De wedstrijd van zaterdag 6 november gaat niet door.
De gezelligheidswedstrijd van donderdag 30 december daarentegen wordt wel
georganiseerd. Onder het genot van een Oliebol en een bubbeltje kunt U afscheid nemen van het oude jaar.
Inschrijven in Egolf4U vanaf begin december.
Peter Best/WeCo
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Te koop aangeboden:
13 armaturen incl. 4 x TL verlichting
Per stuk € 5,te bevragen bij:
Quint Zwart
Gebouwencommissie GG

BELANGRIJK

Controleer voordat je van huis vertrekt
in de winterperiode
altijd even de BAANSTATUS op de website
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Prijzen diverse wedstrijden 2021 werden uitgereikt door onze voorzitter Jeroen
na de finale van de maandwedstrijd op zondag 26 september 2021.
Hole in 1 prijs John Rethans. (Hole-in-one op 21 juli 2021)
Strokeplay Netto: - Wisseltrofee voor de nrs 1 van de dames en heren
Heren
Dames
1. Peter Lammers
1. Ank van der Gaast
2. Gert Schwandt
2. Engelien de Koningh
3. Wink Blomsma
3. Geertje Meinema
Strokeplay Bruto: - Wisseltrofee voor de nrs 1 van de dames en heren
Dames
Heren
1. Engelien de Koningh
1. Marten vd Heide
2. Sinny de Vink
2. Peter Lammers
3. Cobie Wesselius
3. Frans Nijman
Matchplay Bruto: - Wisseltrofee voor de nrs 1 van de dames en heren.
Heren
Dames
1. Peter Lammers
1. Ali Melai
2. Marten vd Heide
2. Hedwig Kok
3. Peter Wijbenga
3. Cobie Wesselius
4. Richard de Jong
4. Geertje Meinema
Matchplay Netto: Wisseltrofee voor de nr 1 dames en heren.
Heren
Dames
1. Joost den Dubbelden
1. Cobie Wesselius
2. Jacob Minkema
2. Ali Melai
3. Frans Nijman
3. Geertje Meinema
4. Sytze Kingma
4. Hedwig Kok
Maand wedstrijden finales dames en heren - Wisseltrofee voor de nrs 1
9 holes
18 holes
1. Ferry Szovan
1. Frans Nijman
2. Jeroen de Waal
2. Bennie Wesselius
3. Gerrit Meinema
3. Jacob Minkema
Prijs voor de nr 1 Bruto maandwedstrijden

Jacob Minkema

Dank aan alle deelnemers en uiteraard de felicitaties aan de prijswinnaars
Namens alle deelnemers sprak Frans Nijman een bijzonder woord van dank aan de leden van de wedstrijdcommissie voor de organisatie van de wedstrijden en voor het prachtig verzorgde prijzenpakket.
Ook veel dank aan de medewerkers en cliënten van de JPvdB en clubhuiscommissie.
Op naar de wedstrijden in 2022.
Op de volgende pagina een impressie van de
prijswinnaars en gezellige dag.
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Impressie 26 september 2021 - Prijsuitreiking
diverse wedstrijden
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Gezelligheidswedstrijd
Stichting Handicart
Zaterdag 2 oktober 2021

Met een prachtig decor van de kleuren van de beginnende herfst werd er op 2 oktober de Handicart 2021
gespeeld.
Er was een behoorlijke opkomst en de stemming zat er goed in.
Heel prettig is dat iedereen er aan kan deelnemen en je op een gezelligheidswedstrijd heel wat leden van
de club kunt leert kennen.
De koffie met de heerlijke taart was de start van deze prachtige dag en daarnaast kregen we een duidelijke
uitleg over de spelregels.
Voor sommige was het al weer een tijdje geleden dat ze een potje golf hadden gespeeld en was de spanning zo hoog dat er vergeten werd om een golfbal op de pin te plaatsen bij de afslag, wat natuurlijk behoorlijk op de lachspieren van mede teamgenoten werkte.
Ook waren er nog wat extra uitdagingen in de baan zoals de “neary” bij hole 2. De te winnen golfballen
van de St.Handicart bij de chipwedstrijd op de puttinggreen werd door sommige op een bijzondere manier
gewonnen door gewoon de putter te gebruiken.
Al met al een prachtige dag met veel prijzen, geweldige inzet organisatie, catering en de positieve bijdrage
van alle spelers!
De prijswinnaars ontvingen allen een voucher 18 of 9 holes te besteden bij de golfbanen de Groene Ster,
de Semslanden of De Koepel - Wierden en een fraaie prijs voor de neary op hole 2.Ook gingen de meeste
deelnemers naar huis met 1 of meerdere golfballetjes van de St.Handicart.
De prijzen werden uitgereikt door onze consul, namens de St.Handicart, Frans Nijman.
1.
Tine Klugkist en Hein Dijkstra
2.
Aly de Vreeze en Pieter Klugkist
3.
Mia Dekeukeleire en Peter Best
5.
Janneke Pagels en Ekke Mulder
10.
Jaap Dijkstra
15.
Alletha van der Veen en Frans Nijman
20.
Anneke Yntema en Joost Scheffer
De neary was voor Nynke Kingma

Mirjam van Nieuwenhuijsen
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Golfclub Gaasterland
Golf-Bridge-Tournooi 26-11-2021

Op vrijdag 26 november 2021 wordt voor de 11e maal het Golf-Bridge-Toernooi gehouden.
(uiteraard als de conditie van de baan het toelaat)
Bijzonderheden:
Aanwezig 09.30 uur
Start Golf (shotgun) om 10.00 uur
Lunch van ca 12.30 tot 13.15 uur
Start Bridge om ca 13.30 uur
Prijsuitreiking ca. 17.00 uur
Maximaal aantal koppels 24
Opgave per koppel (dus u speelt golf en bridge met dezelfde partner)
Golfwedstrijd is in de vorm van Chapman Greensome (Australian Greensome)
Indien u een hogere handicap heeft dan 36 dan speelt u op handicap 36
Aantal bridgespellen 24
Golf- en bridge-score worden omgerekend om tot één einduitslag te komen
Deelnameprijs per persoon bedraagt € 15,00 (incl. bij aanvang 1 kopje koffie of thee,
na golf een aangeklede lunch en aan het eind van het bridge een borrelhap)
Leiding in handen van Frans Nijman, Simon de Jong en Dieuwke Deen
* u mag met een niet-lid spelen
(wel greenfee verschuldigd)
Inschrijven met partner in Egolf4U
Beperkte deelname 24 paar (48 personen)
Let op: Vol is vol
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Een nieuwe Stroke Index
Binnenkort komen er nieuwe scorekaarten. Het zal jullie opvallen dat de Stroke Index flink veranderd is.
De SI is vooral van belang bij matchplay. De speler met de hogere handicap moet op moeilijke holes een
slag meer krijgen dan de speler met de lagere handicap om die hole gelijk te spelen.
Het zou eenvoudig zijn als je alleen maar hoeft te kijken wat objectief de moeilijkste holes zijn. Maar zo
eenvoudig ligt het niet.
Je wilt niet dat de hogere handicapper pas de extra slagen aan het eind krijgt als hij of zij de wedstrijd al
verloren heeft. Ook wil je niet dat de lagere handicapper, als het gelijk opgaat, op de laatste holes opeens
slagen moet geven. Ook wil je niet dat als de stand na 18 holes gelijk staat de lagere handicapper ineens
een slag moet geven op hole 1 en 2. Immers, als de handicaps dicht bij elkaar liggen gaat het nooit om een
volle slag verschil. Kijk dus ook naar holes waar de grootste verschillen liggen tussen de verschillende handicaps.
De NGF geeft dan ook de volgende adviezen:
Deel de baan op in groepen van 3.
SI
1 t/m 4 niet op de laatste drie holes
SI
1 t/m 4 niet op de eerste twee holes
SI
1 bij negen holes-banen de moeilijkste van de holes 4, 5 en 6
SI
3 naar groep 1 of 3, SI 5 naar groep 3 of 1
Verdeel de rest evenredig over de 3 groepen, zodat de opgetelde SI’s in elke groep van 3 ongeveer gelijk is.
Dan het volgende probleem. We willen graag dezelfde SI voor de gele en rode afslagen. De moeilijkheid kan
van geel of rood soms flink verschillen.
Ook zijn er verschillen tussen hoge en lage handicappers.
Een objectief moeilijke hole hoeft geen grote verschillen tussen hogere en lagere handicappers op te leveren.
Het toekennen van SI’s is dus een compromis.
Paul Melai
R&HC
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De bal droppen Recht naar achteren
Hoewel het niet de bedoeling is, komt het voor dat een speler een bal in het water slaat of tussen de struiken en dat de bal niet meer te spelen is.
Eén van de opties om verder te spelen is met 1 strafslag een nieuwe bal in het spel brengen in een dropzone in lijn met de vlag recht naar achteren. De dropzone wordt als volgt bepaald:

•
o
o

•

Referentiepunt: Een door de speler op de baan gekozen punt dat op de referentielijn ligt en verder
van de hole is gelegen dan dat bij benadering vastgestelde punt (er is geen limiet aan hoe ver naar
achteren op die lijn):
Bij het kiezen van dit referentiepunt behoort de speler dat punt te markeren met een voorwerp 		
(zoals een tee).
Als de speler de bal dropt zonder dit referentiepunt te hebben bepaald, dan wordt het
referentiepunt het punt op de referentielijn dat zich op gelijke afstand van de hole bevindt als het
punt waar de gedropte bal het eerst de grond raakte.
Afmeting van de dropzone gemeten vanaf het referentiepunt: Eén clublengte.

Nu staat er dat een speler het referentiepunt behoort te markeren, maar het moet niet. Ik zie het spelers
ook zelden doen. De speler gaat recht naar achteren en dropt de bal. En dan kunnen problemen ontstaan
als de bal naar voren rolt.
Dan zou je gedachten moeten kunnen lezen. Heeft de speler geheel gedachteloos de bal gedropt, dan is
(zie boven) het referentiepunt de plek waar de bal het eerst de grond raakte. Rolt de bal naar voren, dan
moet opnieuw gedropt worden, anders speel je van de verkeerde plaats en dat betekent 2 strafslagen.
Maar de regel zegt dat je het gekozen referentiepunt behoort, maar niet moet markeren. Je mag dus een
referentiepunt in gedachten nemen, virtueel bepalen zegt de Interpretatie. Als de bal dan naar voren rolt
maar niet voorbij het virtuele referentiepunt, dan is de bal in het spel.
Dus als je dat bij een speler ziet, moet je maar raden wat de speler al dan niet in gedachten had, er naar
vragen of maar negeren.
Het is een onmogelijke regel op die manier. Vandaar dat de R&A en USGA regelspecialisten er iets op bedacht hebben.
De club of wedstrijdleiding mag de nieuwe Plaatselijke regel E-12 invoeren. Die staat toe dat bij een Recht
naar Achteren optie de bal maximaal 1 stoklengte mag wegrollen, ook dichter bij de hole.
Bij de pro-tour en verschillende buitenlanden is deze
plaatselijke regel al gemeengoed.
Ben benieuwd of de NGF die stap ook gaat nemen voor de
door haar georganiseerde wedstrijden.
Wij wachten nog heel even af.
Paul Melai
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Beverdag
6 oktober 2021

COVID-19 heeft tot driemaal toe de halfjaarlijkse ondersteuning van
de Castor Fibers, in de volksmond “de Bevers”, onmogelijk gemaakt.
Maar op 06-10-2021 had het er alles van als had het oude normaal haar
intrede weer gedaan.
Zeer waarschijnlijk tot grote schrik en nog groter ongenoegen van het
opschot van kruipwilgen, berken, dennen en bramen diende zich een
zeer gemotiveerde tsunami aan knaagkracht aan, nadat deze “schrik
van het opschot” eerst gebrieft was onder het genot van koffie, die
vergezeld werd met smaakvolle calorieën.
Om de slagkracht van de knagers op peil houden werd te velde koffie
verstrekt. Tegen het middaguur werd voldaan en moe geknaagd de weliswaar tijdelijke overwinning op het opschot gevierd met het nuttigen
van een voortreffelijke lunch.
Als beloning voor hun knaaginzet werden in de middag de knagers in de
gelegenheid gesteld hun zinnen te verzetten en eventuele in de ochtend opgelopen trauma’s te vergeten door in georganiseerd verband
een balletje te slaan.
Teruggezien kan worden op een geslaagde dag en een ieder wordt bedankt voor haar/zijn inzet.
Voor de liefhebbers en snelle beslissers is het goed om te weten dat er
nog ruimte is om toe te treden tot de bevers.
Aanmelden niet nodig, gewoon verschijnen op donderdagochtend om
09:00 uur met de gebruikelijke uitrusting: laarzen, spade en werkhandschoenen. Een prettige bijkomstigheid is dat de beverwerkzaamheden
een vergelijkbaar effect hebben op lichaam en geest als een bezoek aan
de sportschool.
Allard Stoel

10

Zomercompetitie 2021 Senioren | Maandagmiddag
Maandag 4 oktober hebben we de zomercompetitie afgesloten met een borrel en een hapje.
Mij is gevraagd om verslag te doen van de afgelopen zomer
Ik zal mij eerst even voorstellen
Mijn naam is Henk Jaarsma 64 jaar, woonachtig in Vegelinsoord nabij Joure en sinds 1 januari lid van deze
mooie club.
Ben enthousiast gemaakt door Johan Sikkema en ook bij mij is het golf virus toegeslagen
We hebben ondanks de Corona-crisis toch mooi door kunnen spelen en toch ook nog vaak even gezellig na
kunnen praten op het terras
De baan lag er steeds fantastisch bij ondanks het soms hoge gras aan het begin van de zomer wat wel wat
ekstra ballen heeft gekost.
Ook het weer zat ons deze zomer vaak mee, behalve op 27 september want toen werden we getrakteerd
op fikse buien en de meeste van ons kwamen drijfnat in het clubhuis aan.
De nummer één van dit jaar, Hein Dijkstra, liep er dit jaar wel erg uit vooral dankzij zijn uitstekende korte
spel
We nemen dit jaar afscheid van Anneke Prins en Ria Popma. Dames bedankt voor de organisatie en goede
zorgen de afgelopen jaren.
De einduitslag dit jaar was:

1. Hein Dijkstra 169 punten
2. Henk Jaarsma 161 punten
3. Dave Tearny 159 punten

Henk Jaarsma

Damesdag dinsdag 5 oktober 2021.
Weer een ouderwetse shotgun wedstrijd met een mooie opkomst van 30 dames.
Dit alles praktisch zonder Corona maatregelen, dankzij de vaccinaties, waarbij zo goed als iedereen weer
met elkaar in het clubhuis kon zijn.
Echter door het prachtige zonnige weer, kon zich alles buiten afspelen.
We speelden Texas Scramble Strokeplay en voor sommige dames was dit een nieuwe spelvorm.
Het was twee tegen twee, ieder slaat af en steeds wordt de slechtst liggende bal bij de beste bal gelegd.
Ieder blijft zijn eigen bal spelen, totdat er is uitgeholed.
Onder het genot van heerlijke snacks, werden de prijzen uitgereikt.
De winnaressen waren:
Eerste prijs: Lenie Jorritsma en Rina de Vries.
Tweede prijs: Marion ter Beek en Myrna de Blinde.
Derde prijs: Ineke Kremer en Annelies Best.
Spelleiding: Trudi en Ria.
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Nachtvlinders en vleermuizen op de golfbaan
Op 17 juli is door een groep liefhebbers een onderzoek gedaan naar het
voorkomen van nachtvlinders op de golfbaan. ‘s Avonds laat werd langs de
vijver bij hole 2 een wit laken gespannen met daarachter een felle lamp.
Tot 3 uur ‘s nachts zijn de insecten die op het licht afkwamen en op het laken
zaten, geteld en geidentificeerd.
Daarnaast is er met een batdetector gespeurd naar vleermuizen. Over
nachtvlinders weten wij niet zoveel. Wist u dat er in Nederland ca 2400
soorten nachtvlinders zijn terwijl er maar ca. 75 soorten dagvlinders zijn?
Natuurgolfbaan Gaasterland blijkt een eldorado voor nachtvlinders en vleermuizen te zijn. Er zijn in 4 uur
tijd maar liefst 78 nachtvlindersoorten, 18 overige insectensoorten en 6 vleermuissoorten aangetroffen. Er
werden 7 zeldzame nachtvlinders aangetroffen, waarvan er zelfs 2 op de rode lijst staan.
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

Het is opvallend dat binnen de aangetroffen nachtvlin
ders een relatief hoog percentage zgn. specialisten 		
wordt waargenomen.
De aangetroffen percentage specialisten wijst op een
hoge diversiteit in aanwezige flora.
In het rapport staat ondermeer: “Deze diversiteit aan
de basis van ecosystemen leidt op hogere niveaus in
de voedselketen vaak tot een hogere diversiteit.
Ook de Natuurgolfbaan Gaasterland lijkt dus binnen
deze categorie te behoren”.

Een volgende opsteker in het rapport dat de natuur op onze golfbaan van hoge kwaliteit is, is de aanwezigheid van de rosse vleermuis en laatvlieger. Deze vleermuizen leven met name van grotere soorten insecten
zoals kevers. Dergelijk voedselaanbod is minder voorhanden in intensief beheerd gebied met weinig natuurwaarde. Aanwezigheid van rosse vleermuis nabij het gebied, en het gericht vliegen van de laatvlieger
van hun verblijfplaats naar de Natuurgolfbaan, indiceert de aanwezigheid van voldoende voedsel van hoge
kwaliteit, en het belang van dit gebied voor beide soorten.
Kortom, het blijkt dat de natuur in onze golfbaan
van goede kwaliteit is gezien de diverse soorten
nachtvlinders en vleermuizen die er leven.
Over 2 jaar wordt de monitoring herhaald om
te zien hoe eea zich ontwikkeld heeft.
Namens de GEO-commissie
Taco Bruin
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Beginnerscup 2021 en beginnerswedstrijd
Onder een mistig herfstzonnetje is op zaterdag 9 oktober jl. weer de jaarlijkse Beginnerscup gespeeld. Van
de ruim 30 golfers die afgelopen jaar hun HCP 54 hebben behaald, hebben zich uiteindelijk 9 spelers opgegeven voor deze wedstrijd. Voor de Beginnerscup word je eenmalig uitgenodigd. De Beginnerscup werd dit
jaar voor de vierde keer georganiseerd door de CBG (Commissie Beginnende Golfers) en de wedstrijdleiding
was in handen van Peter Wijbenga en Taco Bruin. Namens het bestuur was Dita Meijering aanwezig.
Om meer gelijke kansen te creëren werd gekozen voor de spelvorm strokeplay individueel.
De winnaars waren:
1. Gerard Akkerman 		
2. Atze Schaap		
3. Erik van der Zwan		

31 slagen netto
33 slagen netto
37 slagen netto

De wisselbeker werd uitgereikt door Dita Meijering namens het
bestuur
Beginnerswedstrijd
De zaterdagochtend werd vervolgd met de beginnerswedstrijd. Deze maandelijkse wedstrijd is bedoeld
voor beginners om ervaring op te doen met wedstrijdgolf in een ontspannen sfeer. Ook bij deze wedstrijd
was de leiding in handen van Peter Wijbenga en Taco Bruin. Er waren 10 aanmeldingen voor deze wedstrijd.
Ook dit keer was het weer een mix van ervaren beginners en beginners die net hun baanpermissie hebben.
De winnaars waren
1.
2.
3.

Wiebe Westra 20 stb
Jan de Vries 19 stb
Jan Pool
18 stb

Namens de CBG
(Commissie Beginnende Golfers)

Het bleef nog lang gezellig op het terras met alle deelnemers van de beginnerswedstrijd.
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Golfweek Bourgogne Frankrijk

Onder het mom van lekker genieten zijn 6 leden van onze
golfclub een midweek gaan golfen in de omgeving van
Beaune.
De grote animator Wiepke Woude had alles vooraf tot
in de puntjes geregeld en Louis Falke had een voor ieder
acceptabele handicapverreking gemaakt.
Wij hebben 2 x 18 holes op Chailly-sur-Saone en 1x Amerikaantje op Montchanin gespeeld.
Op woensdagmiddag is er cultuur gesnoven in Autun met
bezoek aan de Kathedraal.
s’ Avonds werd er onder leiding van Wiepke een quiz
gespeeld, die gewonnen werd door
Joost Yntema die zich dan ook de slimste golfer mocht
noemen.
Tevens sleepte hij de eindoverwinning van deze golfweek
uit het vuur, voor hem vanzelfsprekend maar bij anderen
riep dit vraagtekens op. Jeen Venema werd verkozen tot
de best geklede golfer.
Dagprijzen waren er voor Hans Verbrug, Wiepke Woude
en Johannes v.d. Werf.
Johannes verblijde ons s ávonds met gitaarspel waarbij
door een aantal van ons onder het genot van een biertje
of rode wijn van hartelust werd meegezongen.
Rest mij nog te vertellen dat het verblijf in Manoir Bonpassage in Thury prima was geregeld.
Joost Yntema.
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Ach.........leuk om te weten
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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.

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 lichamelijke 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
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Hole 1

Hole 2 en 4

Hole 3

Hole 5

Hole 6

Hole 7

www.vanroedenwatersport.nl

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
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