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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: 06-20218957

De Putterbrief augustus 2020 - Vóór zaterdag 25 juli
redactie@golfclubgaasterland.nl
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 !!

Wellicht overbodig te melden omdat u het wel weet, maar toch........................

‼

				
Divots terugplaatsen
									
									 en als het weer mag.....
										bunkers aanharken
Pitchmarks repareren						
						niet vergeten

Matchplay Netto Kampioenschap 2020
Ondanks de Corona organiseren we dit jaar het Golfclub Gaasterland Matchplay Netto
Kampioenschap.
Inschrijven kan tot dinsdag 28 juli 12.00 uur.
Dit jaar hebben we de volgende categorien:

🏌
🏌

18 holes Dames (Hcp t/m 36)
18 holes Heren (Hcp t/m 36)

Als er minder dan 8 inschrijvingen zijn wordt voor die categorie geen kampioenschap
georganiseerd.
Bij voldoende belangstelling organiseren wij volgend jaar ook dit kampioenschap voor de
hogere handicappers over 9 holes.
Op donderdag 30 juli is de indeling bekend. Benader zo snel mogelijk je tegenstander om
een afspraak te maken.
Uiterlijk donderdag 1 oktober moet de finale gespeeld zijn.
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 3 oktober
na de laatste maandwedstrijd.
Wij wensen de deelnemers veel plezier met hun wedstrijden. Matchplay is een leuke en
bijzondere spelvorm. Daar dit een Netto kampioenschap is, dus met handicap verrekening
heeft iedereen kans.
De organisatie,
Peter Best

Bericht van de Wedstrijdcommissie
Voor alle leden van onze golfclub
Gelukkig kunnen we weer golfen Graag wil de wedstrijdcommissie vanaf 1 JULI de senioren,
dames-en heren dagen en de zomeravondcompetitie opstarten.
Dit kan echter alleen met VOORINSCHRIJVING .
Maandagsenioren:		
				
				

Inschrijven vanaf 1 week tevoren tot zaterdag 18.00 uur
Wedstrijd start vanaf 15:30 uur.
Startlijst staat maandagochtend op de site

Dinsdagdames 18/9 holes:
					
					

Inschrijven vanaf 1 week tevoren tot zondag 18:00 uur.
Wedstrijd start vanaf 8:30 u.
Startlijst staat maandagochtend op de site

Woensdagheren 18/9 holes:
					
					
					

Inschrijven vanaf een week tevoren tot maandag 18:00 uur.
Wedstrijd 18 holes start vanaf 8:30 uur. (Max. 36 deelnemers)
Wedstrijd 9 holes start vanaf 12.00 uur.
Startlijsten staan dinsdagochtend op de site

Donderdag zomercompetitie:
					
					

Inschrijven vanaf een week tevoren tot woensdag 18:00 uur.
Wedstrijd (9 holes strokeplay) start vanaf 17:00 uur.
Startlijst staat donderdagochtend op de site

Maandwedstrijden 18 H:		
					
					

Op za 4 juli, za 1 augustus, za 29 augustus, za 3 okt.
Inschrijven vanaf 3 weken tevoren tot donderdag 14:00 uur
Wedstrijd start vanaf 9:00 uur

Beginnerswedstrijden:		
					
					

za 11 jul. Za 8 augustus, za 12 sept, za 10 okt.
Inschrijven vanaf 3 weken tevoren tot donderdag 18:00 uur
Wedstrijd start vanaf 9:00 uur

Voorlopig geen shotguns en gezelligheidswedstrijden en dit jaar geen 9 H maandwedstrijd.
Het Matchplay clubkampioenschap start vanaf 31 juli
Het tweedaagse clubkampioenschap Strokeplay Bruto wordt op 15 en 16 augustus gehouden.
Het Fries Amateur Kampioenschap wordt gehouden op zondag 6 september bij de GROENE
STER in Leeuwarden.
Voor de wedstrijden wordt een inleg van € 1,00 gevraagd, na handdesinfectie, te betalen met
kaart aan de balie.
Wedstrijdkaarten liggen klaar .
Verdere corona-instructies ter plekke.
Kom op tijd, want anders vervalt je starttijd.
Leden en registratie-leden die niet kunnen of willen meedoen aan de competities op dinsdag
en woensdag wordt verzocht om op dinsdag niet voor 13.00 uur een teetime te boeken en op
woensdag niet voor 15.00 uur. Dit om evt. greenfeespelers nog wat ruimte te geven .
Wedstrijdcommissie
vz Trudi Coosemans

Fries Amateur Kampioenschap

zondag 6 september 2020
De Groene Ster - Leeuwarden						

Fries Kampioenschap gaat door op 6 september 2020.
De Technische Commissie van de Leeuwarder Golfclub “de Groene Ster” heeft het groene licht
gegeven voor het doorgaan van de Friese golfkampioenschappen.
Dat betekent dat we dit jaar slechts een beperkt aantal 18-holes strokeplaywedstrijden voor
de selectie van de deelnemers van onze club hebben.
Dat zijn:
de maandwedstrijd van zaterdag 4 juli,
de maandwedstrijd van zaterdag 1 augustus en
het Bruto-Strokeplaykampioenschap van onze club op zaterdag en zondag 15 en 16 augustus.
De drie beste scores zullen worden meegenomen in de beoordeling evenals de actuele Exact Hcp.
Dit jaar zal bijzondere waarde worden toegekend aan het Bruto Strokeplay Kampioenschap en
plaatsen de nummers 1 en 2 zich rechtstreeks.
Gerrit Meinema

BARDIENST
Mededeling over de late kantinedienst

👍

De eindtijd van de kantinedienst is 21.00 uur. Tot deze tijd kunnen greenfeeërs
bellen om een starttijd te reserveren. Deze inkomsten zijn belangrijk voor de club.
U mag dus niet vertrekken voor sluitingstijd!

👍

Sluit goed af en schakel het alarm in. Zie handleiding.
Het gebeurt regelmatig dat mensen van de clubhuiscommissie door de alarmcentrale
gebeld worden.
Het bestuur

Bestrijding eikenprocessierups
Ook golfclub Gaasterland heeft last van eikenprocessierups, Op dit moment is in 52 eikenbomen de
rups geconstateerd. Deze bomen zijn gemerkt met rood-wit lint.
Er zijn diverse manieren om de rups te bestrijden.
Zoals gebruik van aaltjes in vroege voorjaar. Het nadeel van aaltjes is dat je niet zeker bent of dit
werkt en kosten vrij hoog zijn.
			
Daarnaast bestaat er een manier om de Xentarie in de boom te spuiten. Dit is een bacteriepreparaat
dat plakt onder de eikenbladen. Bij het eten van dit blad gaat de rups dood. Een nadeel hier van is dat
ook ander rupsen dood gaan, met als gevolg ook geen vlinders die we ook graag zien op de baan.
Ook bestaat mogelijkheid om op natuurlijke manier de rupsen te bestrijden door koolmezen te lokken
met nestkastjes, die dan de rupsen kunnen eten, echter ook hier ben niet echt zeker van resultaat.
Daarom kiezen wij op Golfbaan Gaasterland voor leegzuigen van de bomen door middel van een speciale
zuigmachine. De opgevangen rups en haren worden daarna verbrand in een verbranding oven.
Wij hopen zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken en hopen op uw begrip!
Zorg voor onze baan.
Helaas moeten wij constateren dat er nog steeds golfers zijn die met hun trolley over de tee, foregreens, tussen green en bunker en zelfs greens lopen.
Dit zal natuurlijk niet bewust gebeuren, maar wij willen u nadrukkelijk vragen om aan de ETIQUETTE
regel te houden en dit niet te doen, en elkaar hierop aan te spreken als dit zich onverhoopt mocht voordoen.
Naast onze hardwerkende greenkeepers die dagelijks in de weer zijn om onze baan in topconditie te
houden zijn wij ook, samen als golfers, verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze golfbaan.

De baancommissie

Opbrengst zonnepanelen bereikt de grens van € 15.000,Sinds 24 april 2015 zijn 2 daken van ons clubgebouw rijkelijk voorzien van zonnepanelen. Fantastisch, in 2 weken
gerealiseerd door middel van een crowdfunding-actie onder de leden. Hieronder het resultaat in 5 jaar behaald.
Een prima initiatief, goed voor het milieu en de portemonnee van de golfclub.

Per dag kan via de computer worden bekeken wat de opbrengst is geweest.
Totaal overzicht per 24 mei 2020:
		

32.993,84 kg CO2-uitstoot bespaart
984,77 Bomen geplant

Jaap Rietman
Simon de Jong

De Holes
In de vorige Putter hebben we gezien dat een baan zodanig ingericht moet zijn dat regel-onzekerheden
vermeden worden. Met name langs hindernissen dient duidelijk te zijn of een bal binnen of buiten de
hindernis verloren is.
We streven ernaar zoveel mogelijk aan de voorwaarde voor duidelijkheid te voldoen. Helaas is dat niet
altijd mogelijk.
We zullen per hole ingaan op de verschillende problemen. Eerst maar de hete hangijzers.

Hole 5
De beruchte waste area waar de bal vaak verloren raakt.
Aanvankelijk waren hier twee kleine bunkers. Het voorstel kwam de bunkers uit te breiden tot een
grote ‘sandy area’. Later kwam het idee op er groene eilandjes in te laten groeien. Al gauw werd het van
een zand gebied met groene accenten een groen gebied met zand accenten. Het resultaat was vaak een
verloren bal waarvan onduidelijk was op hij binnen of buiten de hindernis lag. En dat betekent weer een
dubbele straf: Strafslag + afstand. Er zat niets anders op er een hindernis van te maken. Daarmee ging de
hele opzet verloren. Het was bedoeld als een extra uitdaging, een bal uit zand dat anders is dan bunkerzand te slaan en misschien een keer een onspeelbare bal. In ieder geval een bal die vindbaar is of waarvan
het zeker was dat die in de hindernis ligt.
Besloten is toen het gebied meer te onderhouden. Veel zand, wat lage vegetatie, vooral langs de hindernis
grens. Hogere vegetatie als kleine eilandjes verspreid in het gebied.

Hole 9
Een ander lastig gebiedje is het stukje ruige natuur net voorbij het dwarspad links. Soms staat er water
in, soms staat het droog. Het dient als wateropvang van de fairway. Dichtgooien zou wateroverlast op de
fairway kunnen geven. Ook is het inmiddels een habitat voor diverse flora en fauna. Er een hindernis van
maken is zinloos. Je kunt niet zien of een bal er in terecht komt. Je kunt dus nooit zeggen dat de bal met
vrijwel zekerheid er in ligt, tenzij je hem vindt. Maar dan heb je de hindernisregel niet nodig, je kunt de
onspeelbare bal regel toepassen.
Er blijven moeilijke liggingen en verloren ballen, maar dat is nu eenmaal de uitdaging van golf. Je kunt
je vaardigheden beproeven of je probleem oplossen met een strafslag.
Paul Melai

De eerste ervaringen met het spelen met starttijden.
Voor het eerst in de historie van Golfclub Gaasterland spelen we met starttijden.
Dat dit meteen een succes was blijkt wel uit onderstaand overzicht dat betrekking heeft op de deelname
van clubleden in de week van 11 mei. Gastspelers waren toen nog niet toegestaan.
Deelname clubleden per dag
Baan voor het eerst open voor leden en registratieleden		

		
11/5
12/5
13/5
14/5
15/5
16/5
17/5

leden
119
96
87
104
110
83
86

reg
0
0
0
1
2
2
0

Baan voor het eerst open voor gastspelers

gast				
0			
18/5
0			
19/5`
0			
20/5
0			
21/5
0			
22/5
0			
23/5
0			
24/5

leden
132
97
111
95
82
79
40

reg
2
1
1
1
4
7
0

gast
0		
0
4
8
10
20
12

Ledental en deelname
Op dit moment hebben we 402 leden incl, proefleden, jeugd en junioren.
Daarvan hebben 281 mensen deze eerste week minstens 1x een 9 holes rondje gelopen (bijna 70%!). In
de tweede week liepen 273 leden minstens één 9 holes ronde. Dat betreft 68% van ons ledenbestand.
Neem je het totaal van de twee weken samen, dan liepen er 310 leden in de eerste week en/of in de
tweede week minstens één 9 holes ronde: 77%
Veel van onze leden komen dus naar de baan om een of meerdere rondes te lopen. Sommigen lopen in
een week wel op zes dagen een ronde (niemand noteerde 7 speeldagen in een week).
Maar natuurlijk waren er ook leden die zich één keer op de baan lieten zien.
Vanaf 11 mei waren ook onze registratieleden welkom. Zij moeten voor elke ronde die ze op Gaasterland
lopen greenfee bestalen. In het overzicht worden ze apart genoemd.
Ondertussen hebben we al een aantal gastspelers ontvangen en dat terwijl we alleen een mooie rustige
baan kunnen bieden en helaas geen drankje op het terras.
In de tweede week vanaf de woensdag werden ook gastleden toegelaten. Helaas ging het inloggen voor
deze spelers in Teetime niet goed. Als ze daarna naar het clubhuis belden konden ze via een tijdelijk ingestelde receptie een starttijd boeken en op de betreffende dag betalen. Dus toch inkomsten.
Marshals en de leden die de tijdelijke receptie bemensen vangen de ervaringen van leden en gastspelers
op.
Het meest opvallende geluid is, dat men zo ontspannen en rustig de baan rond kan lopen.
De oorzaak daarvan ligt vermoedelijk in het gegeven dat door de starttijden (10 minuten tussen de flights)
en geen flights van 4 spelers er tussendoor een flight pas vertrekt als de vorige flight de green van hole 1
heeft verlaten. De marshals letten daar expliciet op.
Als er te veel (en te lang) gezocht wordt gaat het wel eens mis, maar over het algemeen is het handhaven
van deze regel van grote invloed op de rust in de baan.
Houden zo.
Margriet Franke

overleg marshals op de eerste dag			

instructie bij de 1e flight op 18 mei

op wacht

				Maandag 15 juni starten we weer

							met de laddercompetitie
				

				
Het is mogelijk om een matchplay wedstrijd over 9 holes of 18 holes te spelen.
				
Bij een wedstrijd over 18 holes op de pagina reserveringen bovenaan de pagina
				
“Gaasterland 9h” pijltje aan de rechterkant aanklikken - dan kun je 18h
				
selecteren en wordt gelijk de 2e starttijd ingepland, 2 uur en 10 minuten
				na de 1e starttijd.
				
Een speler reserveert de startijd en meldt zichzelf aan, geeft ook de naam

➡

					van de medespeler op en voegt de medespeler nogmaals toe !
					

Op deze manier voorkom je dat er een 3e speler wordt toegevoegd .

‼

				
Heb je nog geen ervaring met de clubladder, dan is dit een leuke manier om
				
eens met iemand te spelen van jouw niveau.
				
Lijkt het je leuk om aan de Laddercompetitie deel te nemen?
				het werkt heel simpel:
				 🏿
Elke 2 weken een leuke wedstrijd.
				 🏿
Je kiest zelf wanneer je graag speelt.
				 🏿
Je wordt ingedeeld op jouw speelniveau.
				 🏿
Je wisselt van plek als je wint van iemand die hoger staat.
				 🏿
Een uitgebreide beschrijving en hoe je je kunt aanmelden,
					
vind je op de website van Golfclub Gaasterland bij de Ledenwebsite
					met het onderwerp Laddercompetitie.

👉
👉
👉
👉
👉

Meld je aan voor de Golfclub Gaasterland ladder				Vriendelijke groet,
en speel elke 14 dagen een leuke wedstrijd op jouw niveau			
namens de WeCo,
											Janneke Pagels.

VERSLAG GOLFCOMPETITIE 2020 HEREN SENIOREN 2
Op 13 maart hadden we een training bij Rob Oosting; hij kondigde aan, dat de competitie hoofdklasse
er al uit lag. Dat zou ons niet treffen, dachten we. De rest is helaas geschiedenis.
En vrijdag 8 mei vierden we ons virtuele kampioenschap: champagne op afstand. Maar gelukkig die
maandag daarop mochten we de wei weer in, als voorbereiding op de competitie 2021.
Dank aan Rob voor zijn steeds weer inspirerende lessen; en veel dank ook aan onze teamsponsor
Pieter Nienhuis, die ons bedacht met originele golfballen met
opdruk 'The Aliens', de geuzennaam, die wij overhielden uit de competitie 2019,
die wij op een buitenaardse manier wonnen.
En dat belooft wat voor 2021!
Emile Cossee				

		
Toch duidelijk gezegd en geschreven:

😃

Geen flights van 5
Niet onnodig wachten
En doorlopen

Onze vriendinnen bij hole 6
(foto Frederik Bruinsma)

Overzichtsfoto van ons clubhuis, puttinggreen en een gedeelte van 9, 8 en 7		

Foto Paul de Jong

Steun onze sponsoren nu en na de coronacrisis
Op dit moment hebben we allemaal te maken met de consequenties van het Coronavirus.
Iedereen probeert hier zo goed mogelijk doorheen te komen. Gezondheid staat voorop en
het volgen van de richtlijnen van RIVM en regering dienen nageleefd te worden.

Poortema & van Roosmalen
Balk

