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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

   September 2022

sept

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief oktober 2022 - Vóór zaterdag 24 september
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!

11-9 Slot maandwedstrijd 9 H
17-9 Uitwisseling P&P Koudum
25-9 Slot maandwedstrijd 18 H
1-10  Feestdag 35 jarig bestaan
4-11 Opening stokkenloods - vrij-
willigersdag en Ierse muziek

In willekeurige volgorde:
Niet afslaan tijdens ballenrapen | vooraankondiging GG 35 jaar | Regelweetje | 
Workshop Dolle Divas | Verslag vriend(innen)dag | Inschrijver herendag | Nieuwe 
sponsoren | Voortgang stokkenloodsen | Verslag Strokeplay bruto kampioenschap 
| verbouw/inrichting clubhuis | Verslag zomercompetitie | Start Golf Actief | Inter-
vieuw 2 beginnende golfsters | Golf en Yoga
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  Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:
  Proefleden                                     Nieuw leden                                                    
   Arco Melissen   Marjet van Dijk   Buitenlid   
   Griet Koopman-de Vries Lodewijk Kappelle   Barbara Haarbrink
   Diedert Wesselius       
          
   Joren Melissen (Junior Proeflid)            Sponsorlid      Richard de Jong   
 

Niet afslaan tijdens het ballenrapen

Golfclub Gaasterland heeft een overdekte driving range met een aantal vaste afslagplaatsen en een afge-
scheiden lesruimte waar Golfschool Rob Oosting apart les kan geven. En naast het overdekte gedeelte vindt 
u nog eens een aantal afslagplaatsen.
Wij vragen u om hier zoveel als mogelijk een vrije mat aan de linkerzijde te kiezen.
 
• Onbeperkt driving range ballen
 Het oefenen of inslaan op onze driving range is een onbeperkte en gratis dienst voor al onze 
 greenfeespelers, introducés en gast-competitiespelers. Niet voor niets zijn wij een gastvrije 
 golfbaan.
• Onze leden en gasten betalen slechts € 0,60 voor 20 ballen. Gemakkelijk door uw bankpas ervoor 
 te houden.
 
Gedragsregels

• Niet afslaan tijdens het ballenrapen.
• Niet afslaan als personen zich op de grasmat bevinden.
• Na het oefenen verzoeken wij u om gebruikte ballenemmers terug te plaatsen.
• Alleen driving range ballen gebruiken uit de ballenautomaat.
• Driving range ballen mogen uitsluitend worden gebruikt op de driving range.
• Roken op de driving range – dus ook onder de overkapping – is niet toegestaan.

Onze sponsor van de driving range is de Noord Nederlandsche Draad Industrie te Dokkum 

Denk aan de veiligheid van onze greenkeepers !!!!!!
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Golfclub Gaasterland     jaar.   Vooraankondiging

Wij willen het 35-jarig lustrum vieren op zaterdag 1 oktober.

We zijn een bloeiende club met zeer veel actief spelende golfers. 
Omdat we allemaal graag golfen staat dit prachtige en uitdagende 
spel dan ook centraal deze dag. 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging

We gaan er een fantastische dag van maken.
Bedoeling is uiteraard golf, wat eten en drinken en muziek door een bijzonder orkest waarvan u de meesten 
wel zult kennen
(Als u mee wilt doen aan het muzikale gezelschap neem dan even met spoed contact op met Frans Nijman)

      

      Opgave zal via e-golf4u gebeuren
      Mocht de deelname overweldigend zijn dan lost de commissie  
      alles op en zorgt dat iedereen mee kan doen.

      Over de deelnamekosten zijn we nog in onderhandeling.

Leden die om wat voor reden niet aan een golfwedstrijd meedoen, worden ook van harte uitgenodigd om 
mee te borrelen en te eten. Opgave via lenie.jorritsma@kpnmail.nl

Voor iedereen is er een speciale kleine attentie van de club.
Met elkaar hopen we op een gezellige, feestelijke dag, 

liefst met mooi weer.

                                     

Een vriendelijke groet van de 
lustrumcommissie

           Simon, Lusy, Trudeke, Frans, Johan en Lenie
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    Regel 16.2: ontwijken situatie met gevaarlijke dieren.
    Volgens regel 16 mag je bijzondere terreinomstandigheden ontwijken met  
    een vrije drop.
    Maar er zit een addertje onder het gras (of recent eikenprocessierupsen in de  
    boom).

Een situatie met gevaarlijke dieren, waartoe ook de eikenprocessierups 
wordt gerekend, mag je ontwijken zonder straf.
Je hebt een vrije drop met als dichtstbijzijnde punt zonder belemmering 
het punt waarop je redelijkerwijs geen last hebt van de rupsen.
Maar als je regel 16.2a even goed leest zie je dat ontwijken volgens 
regel 16.2 niet is toegestaan als spelen van de bal zoals die ligt duidelijk 
onredelijk is vanwege iets anders dan een situatie met gevaarlijke dieren. 
Recentelijk hebben we op onze baan een mooi voorbeeld meegemaakt.
Een speler slaat de bal in een boom, de bal blijft hangen in het spinsel 
van de eikenprocessierups.  Heeft de speler een vrij drop of is het spelen 
van de bal duidelijk onredelijk door de ligging van de bal?
Kun je een referee ervan overtuigen dat het voor jou geen probleem is in de boom te klimmen (zoals Bernhard 
Langer het deed - zie foto) en de bal te spelen zoals die ligt, dan krijg je een vrije drop. Ik vrees dat in de situatie 
zoals die zich op onze baan voordeed, ik als referee geen vrije drop zou geven. Dus eerst de onspeelbare 
bal regel met een strafslag toepassen en in 2de instantie kan dan de gevaarlijke situatie ontweken worden, 
mocht die nog bestaan.

Paul Melai, R&HC

Workshop Dolle Divas Schilderen met Golfdiva

Op vrijdag 9 september a.s. organiseert Golfdiva de 
supergezellige Dolle Bolle Diva Dag op Golfclub  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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Vriend(inn)endag 6 augustus

Wat was het mooi weer en wat zat de stemming er meteen al in. 
Alle deelnemers hadden er zin in. Geen gedoe, gewoon een leuke dag. De ontvangst met koffie en gebak 
was weer prima. 
Kennis maken met elkaar gaf al de nodige verrassingen en gaf aan hoe klein de wereld is.
De organisatie had een vlotte wedstrijdvorm bedacht, foursome/strokeplay met veel prijzen. Bij de door-
komst een ijsje. Feestelijk.
Na afloop met elkaar een drankje en een heerlijk broodje hamburger en salade.
De prijzen waren goed verzorgd uit het Groencentrum van Witmarsum en er gingen vele teams met mooie 
bolchrysanten naar huis.
 
1e prijs   -  Coby Wesselius/Jacob Minkema een gerenommeerd duo. 
2e prijs   -  Carine Jongeneel, mijn vriendin die ik uitgenodigd had en ondergetekende.
3e prijs  -   Janneke van Spengler, als nieuw lid uit Huizen met Johan Sikkema.
Zij wonnen allen een prachtige Hebe.
Het was een zeer geslaagde dag. 
Met dank aan alle organisatoren, die dit weer geruisloos mogelijk maakten. 

Trudeke Biermasz

Winnaars vriend(inn)endag 
6 augustus 2022

Dank aan alle organisatoren

Van links naar rechts

Johan Sikkema
Janneke van Spengler
Jacob Minkema
Coby Wesselius
Carine Jongeneel
Trudeke Biermasz
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Inschrijver herendag - woensdags

Het is niet zo verwonderlijk dat er veel leden zijn die graag 
op de woensdag-herendag de inschrijving willen regelen. 
Heb vernomen dat er zelfs een wachtlijst is om dit te mo-
gen doen.

Niet zo verwonderlijk als je dit beeld ziet.
Lammert krijgt een lekker kop koffie van Johan Sikkema en 
onze Ruurd van de JPvdB doet er dan ook nog maar even 
een lekker appelgebakje met slagroom bij.

En dat allemaal om 08.00 uur op woensdag 17 augustus

Onze sponsorcommissie (Toine, Ferry en Hessel Pieter) is al lekker actief bezig met het werven van sponsoren. 
Met succes hebben zij 
AQUATEC Industries uit Woudsend 
ROOSENSTEIN WOLKE uit Sneek 
aan Golfclub Gaasterland 
weten te binden.

Uiteraard een nadere introductie volgt in de Putter van oktober.

Wij wensen beide bedrijven veel succes en golfgenoegen bij Golfclub Gaasterland

Twee nieuwe sponsoren
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Handicart-Buggy-Stokken Loodsen

Vanaf maandag 15 augustus stond 2,5 dag gepland om de loodsen te ontmantelen en klaar te maken voor 
verwijdering. Met behulp van zeker 15 vrijwilligers is het gelukt om alles klaar te krijgen op de 15e. Top.
Donderdag 18 augustus was het de bedoeling alle loodsen te verwijderen en de loods waar de handicarts 
en buggy’s in stonden zou verplaatst moeten worden naar het parkeerterrein, dicht bij de loods van de 
greenkeepers. Ook in 1 dag gelukt en alles is klaar voor het storten van de fundering en bouw van de ge-
plande nieuwe loods. Klasse werk allemaal.
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Strokeplay bruto kampioenschap 2022

15 leden hadden zich aangemeld om deel te nemen aan deze voor de club belangrijkste wedstrijd van het 
jaar. Een teleurstellend aantal? Of de crême de la crême van de club aanwezig was, laat ik over aan ande-
ren. Ach wie niet aanwezig is telt ook niet mee.

Niet iedere deelnemer realiseerde zich dat dit een wedstrijd zonder handicapverrekening was, maar het 
staat te prijzen dat ook hogere handicappers deelnamen aan dit kampioenschap. 
Het weer was het weekend van 20 en 21 augustus uitstekend, in tegenstelling tot vorig jaar toen de twee-
de dag door regen afgelast moest worden. Prachtig weer derhalve en een behoorlijk droge baan, maar de 
greens sloegen gelukkig nog groen uit, wat wel weer prettig oogde.
Een opmerking van de winnaar over de greens was wel een terechte, echt rechtdoor ging menige bal niet. 

Na afloop van de eerste dag werden de deelnemers verrast door een grote hoeveelheid bitterballen, waar-
door het niet halen van de tweede dag toch wat minder bitter overkwam.
8 spelers streden de volgende dag om de hoogste eer en dat leverde uiteindelijk nog een verrassend re-
sultaat op. Vooraf gedacht dat de 1 en 2 geplaatsten automatisch ook 1 en 2 zouden eindigen, kwam deze 
voorspelling echter niet uit. Of dit veroorzaakt werd door een slechte nachtrust of spanning voor het kam-
pioenschap laat ik in het midden, maar het blijft golf, pieken en dalen.

Voor de uitslag van deze wedstrijd verwijs ik naar de site: https://gaasterland.e-golf4u.nl/leden/website/
meerronde/show/602 of zie bijgevoegde foto.

Verder een compliment aan de organisatie van dit kampioenschap, 
zowel de wedstrijdleiding als de clubhuiscommissie. De opzet om de 
afslag na de eerste ronde te veranderen was een geslaagde proef, en 
het apart laten spelen van de dames en heren; benieuwd naar de 
evaluatie hiervan. 
Ook de clubhuiscommissie wist wederom te verrassen op de tweede 
dag met een prima plate voor elke flight. Onder het genot van menig drankje werd het een gezellige nazit.

Jacob Minkema

de prijswinnaars 
van links naar rechts

Sipke Bleeker
Marten van der Heide
Ali Melai
Jacob Minkema
Engelien de Koningh
Cobie Wesselius
Wobby Bosma
Matthijs Ridder

zie de uitslag op de website
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Clubhuis Nieuw(s) - Herinrichting

In de afgelopen week heeft het clubhuis een totale make-over ondergaan. 
Met enorme inzet en enthousiasme van de clubhuiscommissie, gebroeders Rienk en Dirk Reinsma, de 
automatiseringscommissie Jaap Rietman, Margriet Franke en Dick Veenendaal en de commissie bijzondere 
zaken, Simon de Jong en Frans Nijman is deze week heel hard gewerkt. 

De zorgvuldige voorbereidingen en afwegingen van anderhalf jaar gingen in 5 dagen gerealiseerd worden. 
Heel spannend.
Onder de bezielende en inspirerende leiding van onze projectleider Sjoerd Idema is dit inderdaad gelukt. 
Zonder zijn inbreng was dit een onmogelijke klus geweest en was het zeker niet zo mooi en professioneel 
geworden. 
Met een strak schema en coördinatie van alle technische mensen is dit in zo’n kort tijdsbestek mogelijk 
gemaakt. 

Overigens was ons timmerduo Hans Seydell en Rienk Reinsma al weken bezig met de balk-constructies, 
verlichting en hemeltje boven de bar. Zij deden dit geruisloos maar in perfecte samenwerking.  Alle lof! 
Eigenlijk zijn we met zijn allen hier al lange tijd ieder op zijn eigen manier en inbreng mee bezig. Een gewel-
dige vrijwilligers inzet en in goede sfeer.  Zo werd het een project in progress.

Het overtollig meubilair kreeg een nieuwe bestemming bij diverse belangstellenden. 
Lusy heeft dit heel mooi afgehandeld. De bar is in zijn geheel vervoerd naar de kaatsclub in Leeuwarden en 
krijgt daar weer een functie in de club en wijk. Iedereen heel erg blij.
Ruurd verzorgde voor de harde werkers steeds heerlijke lunches.

Zondag begonnen we met uitruimen en afbreken van de bar. 
Maandag kwamen alle technische mensen apparatuur ontkoppelen en werd de zaal leeggehaald. 
De nieuwe bar, die door Tsjesse Kruithof, interieurbouwer, al in zijn werkplaats voorbereid was werd ge-
bracht en de opbouw gestart. Buitengewoon mooi maatwerk. Klasse. 
Voorbereiding verfwerk. Opruimen van magazijn. 
Ondertussen ook alle terrastafels en terras schoonmaken. De dagen erna idem met verfwerk en van alles, 
opruimen, naar de stort. Daarbij hielpen ook andere leden spontaan bij.
Op de donderdag kon de nieuwe bar al ingericht worden inclusief het kassasysteem. Ook doorgesneden 
kabels waren te repareren!! Problemen werden soepel en creatief opgelost. 
Tila zur Lage van het bestuur was ook van de partij deze dag. 
Homint heeft de hele dag de inhuizing van het meubilair verzorgd zodat we de vrijdag konden schoonma-
ken en meubels en planten konden plaatsen. Alle ramen zijn nog gewassen door Edmond Thuis en dat was 
wel nodig. 
JP  heeft zich beziggehouden met de inrichting van de kastjes en koelvitrines. Voor hen is de verandering 
heel spannend en dat zal ook nog wel even zo blijven. 

Financieel hebben we ons strak aan de begroting gehouden. Een aantal gulle gevers hebben het nog moge-
lijk gemaakt wat extra’s te doen.

‘s Middags om vier uur hebben we afgesloten met alle niet zieke vrijwilligers en het bestuur met een drank-
je en mooie borrelhapjes van Ruurd en Lisanne.
We hebben een bijzondere en mooie werkweek achter de rug en zijn enorm trots op het resultaat.
Er is nog wel een list to do. Onder andere is nog niet alle meubilair geleverd (nl. de kleurige stoelen), de 
verlichting boven de bar, groenvoorziening.  Dus...nog even geduld voor het totale plaatje!
Dank aan allen voor hun tijd en inzet en voor alle leden heel veel plezier met de nieuwe look en inrichting 
van het clubhuis.

Namens Sjoerd, Hans, Joost, Lusy, Nynke, Batje, Margreet en Trudeke 
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Hieronder een kleine impressie.
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Een ware metamorfose.. 

Veel bewondering en groot respect voor de clubhuiscommissie 
en gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. 



12

Gemengde Zomercompetitie 2022

Op donderdag 31 maart 2022 zou de eerste wedstrijd van de zomercompetitie (strokeplay netto) gespeeld 
worden echter door het winterse weer werd de wedstrijd afgelast.  
Er bleven gelukkig nog 19 donderdagen over om deze competitie te spelen. 
De beste 10 resultaten telden mee voor het klassement. Na 19 speelrondes was het ontzettend spannend. 
Er stonden 2 spelers aan kop en de nummer 3 had maar 1 slag meer. 
Ook de nummers 4 t/m 6 hadden nog kans op de eerste plaats. De laatste dag viel dus de beslissing.
De koningsflight, bestaande uit Albert Ziel, Johan Sikkema en Wobby Bosma, lieten zich echter niet van de 
wijs brengen en verdeelden de prijzen (waardebon te besteden bij Restaurant De Smidte te Workum)
De definitieve uitslag was: 1 Wobby Bosma  343 slagen
    2 Johan Sikkema 344 slagen
     3 Albert Ziel  348 slagen 

Totaal aantal deelnemers was 333 met 69 verschillende golfers.

Namens alle deelnemers wil ik de WeCo en inschrijvers bedanken voor het organiseren van deze
 competitie.

Wobby Bosma
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   Even voorstellen:
de beginnende golfers Ageeth van Dalen en Trynke Schuurmans

Introductie
Trynke is drie jaar geleden gestart met golfen samen met Ben, haar 
echtgenoot. Door het plotselinge overlijden van Ben heeft het een 
tijdje geduurd voordat Trynke de stap naar de golfbaan kon maken. 
Ondertussen had ze haar vriendinnen Ageeth en Lieseth enthousiast 
gemaakt voor de golfsport. 
Vorig jaar augustus zijn ze begonnen met het cursistentraject bij 
Golfclub Gaasterland. Lieseth moest de strijd tijdelijk staken door 
een hardnekkige blessure.

Waarom zijn jullie gestart met golf?
Wij hebben altijd getennist maar het leek ons leuk om ook eens een 
heel andere balsport te beoefenen. 
Golf is wat minder blessuregevoeligen gaan ervan uit dat we nog heel lang baantjes kunnen lopen. 
En het liefst ook regelmatig in het buitenland. Nu proberen we beide 
sporten te combineren.

Waarom gekozen voor Golfclub Gaasterland
Eigenlijk hebben we nooit een andere club overwogen. Zoals gezegd was ik (Trynke) al eerder gestart bij 
GG. Met name het feit dat de golflessen bij Rob zo goed waren bevallen heeft ons doen besluiten om weer 
terug te komen bij Golfclub Gaasterland.
We voelen ons helemaal thuis in Gaasterland.

Hoe heb je de golflessen ervaren?
De golflessen vinden wij de lessen van Rob helemaal top. Rob is bijzonder toegankelijk en geeft les met hu-
mor. De sfeer is altijd gemoedelijk. Maar...soms ook zeer confronterend. Willen we verder komen met golf 
dan is lessen en oefenen essentieel. En het gaat ook steeds beter vinden wij.

Zijn er zaken waar je tegenaan gelopen bent.
Eigenlijk niet maar er zijn wel een paar aanbevelingen
De beginnerswedstrijden zijn erg leuk, maar de wedstrijdvorm is altijd hetzelfde. Als beginner is het ook 
leuk om met andere spelvormen kennis te maken. Misschien een keer een shotgun, matchplay, texas scr-
amble etc.?
Voordat we de baan in konden met een begeleider werden we door een leuke marshall rondgereden door 
de baan, een super ervaring. Aanbeveling voor alle cursisten!

Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Heb jij ergens ambitie?
Omdat we allebei overdag nog weinig beschikbaar zijn is dit voorlopig niet aan de orde. Maar in de toe-
komst is het bloemengilde misschien een optie.

Wat wil je verder nog kwijt?
Wij voeren na ieder gelopen rondje altijd trouw onze scores in e-golf4U. 
Enigszins tot onze verbazing kwamen wij er achter dat wij daar uniek in zijn. 

Ageeth en Trynke dank!
CBG Commissie
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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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Yoga & Golf

Golfschool Rob Oosting en Yoga-Flows organiseren 5 toegankelijke lessen waarbij yoga en golf 
worden gecombineerd. 
Yoga en golf liggen namelijk dichter bij elkaar dan je misschien denkt. Het één kan het ander versterken. 
Focus, een krachtige core, flexibiliteit, en een rustige geest zijn net als bij golf vaardigheden die een yogi 
oefent. Yoga voorkomt bovendien vervelende blessures. 

De lessen starten om 11:00, duren anderhalf uur en bestaan uit 45 minuten Yoga en 45 minuten Golf.
De yoga-les wordt uitgevoerd door Wieger van Brug en de golfles door Matthijs Ridder. 
Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze lessen.

De data zijn als volgt:
- 10 oktober
- 17 oktober
- 24 oktober
- 31 oktober
- 7 november

Kosten €15,- per les.

Heb je vragen of wil je je aanmelden? 
Stuur dan een mail of Whatsapp-bericht naar Matthijs om je aan te melden 
(ridder.matthijs@gmail.com - 0648863502).
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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 - bank 4 en 8 vacant)

  Poortema & Van Roosmalen

          beeldend kunstenaar


