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NB.:
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Old Grand-Dad 2020

 
 Op woensdag 16 september hebben we, ondanks alle Corona perikelen, ook dit jaar weer kunnen strijden om  
 de felbegeerde Old Grand-Dad Trofee.
 In ideaal golfweer gingen zowel 9 als 18 holespelers de strijd aan.
 Voor de 9 holespelers ging het vooral om de gezelligheid, maar bij de 18 hole wedstrijd stond er werkelijk iets  
	 op	het	spel	nl.	deelname	aan	de	Regiofinale	2021!
	 Onze	glorieuze	winnaar	zal	dan,	samen	met	de	winnaar	van	de	2021	wedstrijd	èn	de	beste	netto	score	speler,		
	 Golfclub	Gaasterland	vertegenwoordigen	in	de	Regiofinale	die	wordt	gespeeld	op	GC	De	Compagnie	in		 	
 Veendam. 

 De uitslagen: 9 Hole wedstrijd
 1. IJsbrand Kiela
	 2.	 Willem	van	Doorn
 3. Pieter Osinga
    18 hole wedstrijd
	 1.	 Ab	van	Eijk	(winnaar	van	de	Old	Grand-Dad	Trofee	èn	naar	de	Regiofinale)
	 2.	 Louis	Falke
	 3.	 Klaas	Weerstra

 De winnaars zijn inmiddels voorzien van hun welverdiende prijs.
 Nog even dit:
	 Het	is	voor	velen	een	onzekere	tijd.	Meer	dan	ooit	wordt	er	op	de	Stichting	Old	Grand-Dad	een	beroep		 	
	 gedaan	om	financiële	steun	te	verlenen	aan	instellingen	en	projecten	die	kinderen	met	een	verstandelijke	of		
	 lichamelijke	beperkingen	de	gelegenheid	stellen	om	meer	aan	sport,	spel	en	beweging	te	doen,	on	zo	hun		 	
 bestaan wat plezieriger te maken.
	 We	doen	dat	graag;	sinds	de	oprichting	in	1974	heeft	Old	Grand-Dad	meer	dan	twee	miljoen	Euro	geschonken		
	 aan	projecten	voor	onze	gehandicapte	jeugd.
	 Met	ruim	zesduizend	begunstigers,	waarvan	ruim	vijftig	leden	van	Golfclub	Gaasterland,is	Old	Grand-Dad	eén		
 van de grootste ‘verenigingen’ in de Nederlandse golfwereld.

	 Golfclub	Gaasterland	telt	vele	grootvaders	die	(nog)	geen	begunstiger	zijn	van	de	Stichting,	maar	wat	staat	er		
 in de weg om dat te worden?
	 Elke	bijdrage	(min.	20	Euro)	aan	dit	sympathieke	is	welkom.
	 Meer	weten?	Ik	geef	je	graag	alle	informatie	of	neem	een	folder	mee	uit	het	clubhuis.

	 Gert	Schwandt
	 Clubconsul	Old	Grand-Dad

	 Tel.	06-14994020
	 Email:	schwandt@ziggo.nl



Het Wereld Handicap systeem

In de vorige aflevering heb ik uitgelegd dat je dagscore met behulp van course- en strokerating 
wordt omgerekend naar een dagresultaat. Het gemiddelde van de best 8 dagresultaten van de 
laatste 20 dagresultaten wordt dan je handicap. 

Tot nu toe allemaal erg eenvoudig, dat moet ingewikkelder kunnen.

Playing Conditions Calculation

Omdat bijzondere baan- en weeromstandigheden de uitslagen kunnen beïnvloeden, is de Playing 
Conditions Calculation (PCC) bedacht, vergelijkbaar met de huidige CBA.
Mogelijk wijken de scores (de scores op de baan waar jij gespeeld hebt en op de dag dat jij 
daar gespeeld hebt) behoorlijk af van “normaal”. In dat geval zal je dagresultaat in de nacht 
aangepast worden en daarmee ook je handicap.

Soft cap

Is de nieuwe handicap 3 slagen hoger dan je laagste handicap in de afgelopen 12 maanden, dan 
wordt een verhoging boven de 3 slagen beperkt tot 50%.
Hard cap.
Is de nieuwe handicap 5 slagen hoger dan je laagste handicap in de afgelopen 12 maanden, dan 
wordt de handicap niet verhoogd.

De praktijk

In januari wordt je nieuwe WHS handicap vastgesteld. Zoals inmiddels bekend, wordt het 
gemiddelde genomen van de 8 beste dagresultaten van de laatste 20 qualifying rondes. Er 
wordt tot 4 jaar teruggekeken. Op de ledensite van e-Golf4U kun je kijken of je de laatste 4 
jaar tenminste 20 qualifying kaarten hebt gelopen. Klik onder je profiel op ‘handicaphistorie’ en 
dan op ‘toon alles’.
Heb je minder dan 20 kaarten gelopen, dan geldt onderstaande tabel.

 



  
Heb je de afgelopen 4 jaar helemaal geen qualifying kaarten gelopen, dan begin je in 2021 met je 
oude handicap. Met je eerste kaart in 2020 wordt dan je nieuwe WHS handicap bepaald volgens 
de tabel.
Het is een ieder met weinig qualifying kaarten aan te raden de komende maanden zoveel mogelijk 
kaarten te lopen.

Tot slot

De verwachting is dat de handicap van de meeste spelers wat hoger zal zijn. Voor hoge 
handicappers kan het wel tot een slag of 3 schelen, bij lage handicappers zal het verschil minder 
zijn en bij de absolute toppers kan de handicap zelfs iets zakken. Ook kan de handicap op en neer 
gaan boven de 36 tot maximaal 54. De 36 grens verdwijnt dus.
Voor spelers met 36 als handicap zal dat even wennen zijn.

Tot zover een korte samenvatting van het WHS bedoeld om kennis te maken met de basis en 
nieuwe termen van het WHS. Wie meer uitleg wil kan naar:
https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem
waar de NGF een uitgebreide uitleg geeft met filmpjes.

R&HC

 

4-9-2020

Uit de keuken van Golfclub Gaasterland en
onder leiding van onze kok Ruurd heeft 
Rianna een overheerlijke slagroomtaart 
met een vleugje advocaat gemaakt.
Trots toont Rianna de taart.

        

        Melle (van de JPvdBent Stichting) verlaat na 5  
        jaar Golfclub Gaasterland.
        Hij gaat werken bij Brownies en Downies op het  
        Grootzand in Sneek, dichtbij zijn huis zegt ie.
        Melle bedankt voor je inzet en vrolijkheid.
        Je bent een topper



 

De OL trofee

Woensdag 9 september is deze trofee uitgereikt aan 
Willem Broer (foto). Willem heeft ongeveer 24 illustere voorgangers 
gehad die deze trofee in de periode voor hem hebben gewonnen.

Maar waar komt deze trofee nu vandaan?
In het midden van de jaren 90 vorige eeuw, toen we nog op het 
kleine baantje in Balk speelden, voelde een aantal heren zich geroepen 
om eens per jaar op stap te gaan naar een grotere golfbaan.

Dit illustere groepje, “Los fan it Wiif” genaamd, bivakkeerde in 
deze jaren voornamelijk in bungalowparken, waarbij naast golf de culinaire geneugten een 
hoofdrol speelden. De enige uit dit groepje die nog steeds actief lid is, is Jaap Rietman.

Omdat geregeld door dit groepje werd gegolfd, moest er een prijs komen. 
Dat was de OL trofee; een beeld van een scharminkel met een minimale BMI index. 
Als minimale leeftijd werd 65+ genomen; vandaar de naam.
Omdat in die dagen Henk Krauss de beste golfer was, is besloten dat deze trofee maar 1 
maal door dezelfde speler kan worden gewonnen.
Toen de club naar de grote baan verhuisde en de  Los fan it Wiif leden ouder werden, is 
besloten de trofee aan de Herendag ter beschikking te stellen.

Peter Best

Het is zaterdag 12 september, alle ingredienten zijn aanwezig voor een mooie beginnerswedstrijd. 
Prachtig weer met weinig wind en een recordaantal  van 22 deelnemers. 
Er werden weer veel punten gescoord, maar liefst 34 stb punten door de winnares Hedy van der Mey. 
In totaal hebben 9 deelnemers hun handicap kunnen  verlagen. 

De top 5:

1. Hedy van der Mey 34 stb
2. Atze Schaap  32 stb
3. Peter Hofman  26 stb
4. Johannes Hiemstra 21 stb
5. Peter Keers  20 stb

Na de wedstrijd heeft Gert Schwand bij 3 deelnemers 
het regelexamen afgenomen, alle 3 geslaagd! 
Kortom, een zeer geslaagde dag.

Taco Bruin
Commissie Beginnende Golfers



Jaarlijkse ontmoeting 
18 spelers Pitch en Putt en 18 spelers Golfclub Gaasterland

Afgelopen zaterdag 19 september werd voor de 5e keer de golfuitwisseling van Golfclub Gaasterland        
met Pittch & Putt Koudum gehouden.
In verband met de Corona maatregelen mochten er deze keer slecht 18 spelers van beide verenigingen  

meedoen.
En onder werkelijk schitterende omstandigheden werd er in Koudum 
begonnen aan de wedstrijd.   
Voorgaande edities was er een wedstrijd van tweeballen tegen elkaar 
maar dat was nu niet mogelijk. 
Een speler van ons bond de strijd aan met een speler(ster) van Koudum 
in een Strokeplay wedstrijd.
Uiteraard waren wij kansloos tegen het korte spel van de Koudumers. 
Douwe Bult en Frans Nijman bleven het dichtst bij met 
respectievelijk 63 en 66 slagen over de 18 holes P&P. 

Simon de Jong en Frans Nijman waren in Oudemirdum met 45 slagen 
de besten.
De wedstrijdleiding had de regels in vergelijking met vorig jaar aan 
moeten passen i.v.m. de pandemie.
Dat gaf tevens wellicht een opening om eens een kleine kans te maken 
om de uitwisseling dit jaar winnend af te sluiten.
De heren van Koudum moesten dit jaar ook van geel afslaan. 
En het resultaat was ernaar.
De resultaten van de 18 holes wedstrijd werd 1x geteld 
en het resultaat van de 9 holes 2x geteld.
De eindstand was dan ook in het voordeel van Golfclub Gaasterland.
GcG eindigde met 3400 slagen en P&P met 3454 slagen.
Zodoende kon de wedstrijdleiding de wisselbeker uitreiken aan de oudste 
deelnemer Geertje Kramer. 
Op de foto neemt een trotse Geertje de beker in ontvangst en ze bedankte de wedstrijdleiding en 
de weergoden voor het prachtig weer.
Rest nog te vermelden dat de wedstrijdleiding bij de aanvang op strenge toon de Coronamaatregelen
 aanstipte.
Alle deelnemers hielden zich keurig aan de 1.50 m afstand. De prijsuitreiking met 36 golfers op ons 
zonovergoten terras was ook prima te doen.

Volgende editie van de uitwisseling zaterdag 18 september 2021!!

Lammert Breuker



Noordelijke Jeugd Golf Tour – Golfclub Havelte

Fréderique Evers, aspirant jeugdlid, heeft op zondag 30 augustus 
haar tweede jeugdwedstrijd van de Noordelijke Jeugd Golf Tour 
in Havelte gespeeld. 
Er waren in totaal 34 jeugdspelers aanwezig verdeelt over 
4 categorieën. 
Fréderique speelde mee in categorie 4 met 15 deelnemers. 
Ze zat in de eerste flight samen met twee andere meisjes. 
De vroege start van tien voor negen in de ochtend had gelukkig 
geen invloed op haar spel. 
Frederique kwam al snel in de wedstrijd en wist met een aantal 
bogeys op rij de eerste 5 holes prima te spelen. 
Het spelen in de regen was een nieuwe uitdaging voor haar
Ze wist ondanks wat meer slagen op de laatste paar holes toch nog als eerste van haar flight te
eindigen. Frederique kijkt terug op een mooie 5e plek in categorie 4 en wist hierdoor nog punten 
te scoren voor het klassement van de Noordelijke Jeugd Golf Tour. 
Op naar de volgende wedstrijd bij Golfclub Semslanden op zondag 4 oktober. 
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