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AGENDA

Voor bijzonderheden zie website en de agenda in Egolf4U

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

In deze nieuwsbrief o.a. 
Reanimatie | Wereld handicap Systeem | Beginnerswedstrijd | GcG in beeld via de 

website|IM Theo Huisman | Hole 1, 3 en 4 (Paul Melai) | Baanbezetting | Strokeplay 
Bruto kampioenschap|Spelregels reserveren | Onze sponsoren

 

Informatie over lessen, 
clinics of de shop:

Rob Oosting, Golfpro
06 13 18 73 47

ook kunt u uw les online 
boeken

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief september 2020 - Vóór zaterdag 29 augustus

Kopij sturen aan:
sijmendejong@icloud.com
Verzoek bij het aanleveren: Foto’s als apart bestand
Tekst in Word-bestand. (maximaal 400 woorden)

Telefoonnummer marshal: 06-20218957
Als u bijvoorbeeld onverhoopt niet komt golfen op het door U 
afgesproken tijdstip - bel even de marshal !!

Agadir/Marokko



Etiquette:  Veiligheid, zorg en snelheid in de baan

                 
              Bron NGF

Onze fraaie golfbaan gezien vanuit de lucht !

 Als u de website opent ziet u op de hoofdpagina bovenstaande tekst. Als u met de muis klikt op: 
 Bekijk Golfclub Gaasterland vanuit de lucht! komt u in de film waarop onze fraaie baan te zien is.
 Ook kunt u rechtstreeks naar https://golfclubgaasterland.nl/ en een muisklik op 
 Bekijk Golfclub Gaasterland vanuit de lucht! en op Facebook.
          Met dank aan  Toine Dinkelberg

          Fotografie :  Paul en Simon de Jong
          Editor :   Leo Harland

  

       Overzicht aangekocht stuk grond (eind 2019/begin 2020) naast de oefenholes



Hole 1, 3 en 4

We willen allemaal vlot door de baan zonder steeds te moeten wachten op spelers voor ons die 
vaak moeten zoeken in hoge rough en soms zelfs terug moeten lopen voor een verloren bal. Bo-
vendien willen we geen discussie of een bal verloren is in of buiten een hindernis.
De rough moet daarom op de meeste plaatsen niet te hoog worden. Vooral niet langs hindernis-
sen. Dat kan door geregeld te maaien, maar ook door de grond te verarmen, zodat er een lage 
gevarieerde natuurlijke vegetatie ontstaat. En dat is het streven van Golfclub Gaasterland.

Hole 1.

De linkerkant van hole 1 is zo’n gebied langs een hindernis. Daar zal het gras ook laag gehouden 
worden. Wel kan het daar behoorlijk nat zijn na regenval en daardoor kan de maaimachine niet 
altijd maaien. Dus af en toe is het gras daar wat aan de lange kant.

Hole 3.

Aan de rechterkant zijn een paar jaar 
geleden de meeste struiken en bomen 
gerooid. Het moet een open natuurlijk 
gebied worden. In tegenstelling tot eerder 
kun je daar nu een bal slaan. 
Een beetje mikken tussen de resterende 
bomen door is een uitdaging. De bal moet 
dan wel te vinden zijn. Daarom is ook hier 
gekozen voor een voedselarme ‘kale’ natuur. 
Daar gaan echter enkele jaren overheen, 
dus af en toe zal het gras toch wat hoog 
staan.

Hole 4.

Op hole 4 ligt links van de green een laag gebied met natte heide. Een lastig gebied als je bal 
er in ligt, maar ook een mooi stukje natuur. Het gebied zal langzaam opkruipen richting green. 
Dat zal voor een deel worden geaccepteerd, maar een ruime strook langs de green zal ‘schoon’ 
gehouden worden.

Nu mag de baan op sommige plekken best wat moeilijk zijn en hier en daar moet ook de rough 
wat hoger zijn voor de variatie. Die gebieden zullen er zeker zijn, maar zo mogelijk niet gren-
zend aan een hindernis. Gaat een bal richting zo’n gebied, speel dan een provisionele bal.

Paul Melai



  
 In memoriam Theo Huisman, een sociale sportman in hart en nieren.

27 juni jl. ontvingen we het bericht dat ons oud lid, Theo Huisman uit Sneek, was overleden. 
Theo is lid geweest van 1 juli 1994 tot 31-12-2012.
We hebben geen bericht hiervan op de bar in ons clubhuis geplaatst, gezien het feit dat 
Theo al 8 jaar geen lid meer was, maar we willen hem in deze special toch gedenken, omdat 
hij van veel waarde voor ons golfclub is geweest. Theo heeft veel beginnende golfers mogen 
begeleiden en was voor of na het golfen regelmatig rond de drivingrange te vinden om de 
ballen, die over het hek waren geslagen, op te rapen
Theo was een sociaal bewogen sporter. Lid van AV Horror, Tafeltennisclub, Tennisclub De Vliegende Bal en Golfclub 
Gaasterland.
Ons lid, Henk Eisenburger, kwam in 1997 voor het eerst in contact met Theo bij de Vliegende Bal in Sneek, waar het 
opviel dat hij geen backhand had, maar tijdens de wedstijd razendsnel het racket van zijn rechter-naar zijn linker-
hand “gooide” om de bal te raken. Prachtig om te zien. Hij bleek een allround sportman te zijn die buiten het tennis 
actief was in atletiek, tafeltennis en golf, waarbij hij bij aanvang altijd een paar rondjes rond het park als warming-up 
liep.
Hij wist Henk enthousiast te maken voor de golfsport, zodat Henk in 1998 lid werd in Balk en later Oudemirdum.
Theo reed altijd op de fiets van Sneek naar de golfbaan, alleen bij slecht weer haalde Henk hem op, omdat ze beide 
in Sneek woonden. In de latere jaren kwam hij ook vaak met de bus en kwam dan op zijn fiets, gestald bij ons oud lid 
en burgemeester van Gaasterland - Wiebe Pitlo -, naar de baan in Oudemirdum.
Dat was het begin van een jarenlange vriendschap, waarbij wij als mede golfers vaak geen ballen hoefden aan te 
schaffen, aangezien Theo regelmatig als hobby zijn schoenen uittrok om in het meertje in Balk en later in de sloten 
op de huidige baan op ballen te vissen. 
Via de Woensdag-Heren competitie ontstond al spoedig een hechte matchplay groep, die 2 x per jaar een aantal da-
gen op de Duitse golfbanen vertoefde. Vanaf het begin was Theo het “slapie” van Henk ook tijdens een verblijf op de 
Amelandse baan. Het hoogtepunt vormde echter een 10 daagsverblijf in Amerika van 23 dames/herenleden op de 
golfbaan van ons oud-lid Ype Schippers aan het Ontariomeer. Alleen al het vervoer van het vliegveld naar het motel 
in luxe Tuv’s met champagne en golfwedstrijden op de TV was een belevenis Theo was een vroege vogel en deed s 
morgens de boodschappen voor het ontbijt bij de tegenover het motel liggende Wallmarkt. Iedere avond na het gol-
fen was het feest aan het meer met door onze gastheren-en dames verzorgde salades, barbecue, kreeft en muziek. 
Ook een excursie naar Toronto en Niagarawatervallen was indrukwekkend. Aangezien de kamer van Henk en Theo in 
het hotel nog niet gereed was, werden zij een uur later opgeroepen dat de kamer van mister and missis Eisenburger 
ready was. Vanaf die tijd had Theo de bijnaam ”missis” Eisenburger. Het had ook het voordeel dat Theo regelmatig 
checkte of Henk zijn medicijnen op tijd innam.
Theo had ook een Latijnse knobbel met op verzoek bijbehorende vertaling wat regelmatig de stemming verhoogde.
Ook werd hij tot erelid uitgeroepen bij de matchplay-groep. Nadat hij was gestopt met golf werd hij nog jaarlijks door 
Siebe Postma opgehaald en vervoerd naar de maaltijd van de slotwedstrijd. 
Helaas hebben zijn gezondheidsproblemen hem enige jaren geleden genoodzaakt het golfen op te geven en doen 
besluiten o.a. de golfcontacten te verbreken en dit drama alleen met Willie en familie te ondergaan.
Vorig jaar heb we nog meerdere malen getracht telefonisch een afspraak te maken, wat helaas een negatief resultaat 
heeft gehad.
Het heeft niet zo mogen zijn.

Hierdoor is het niet mogelijk geweest om, onder genot van zijn favoriete drankje, een citroenbrandewijntje, wat op 
een privéplaats achter de bar voor Theo in voorraad stond, op te maken.

Ondanks dat AD FUNDUM

Matchplay Senioren Groep 

 



 

REANIMATIE / AED CURSUS

Sinds 1 juni worden er weer reanimatie/ AED 
cursussen gegeven. 
Op onze club wordt 2x een dergelijke cursus
gegeven en wel op 15 september en op 12 oktober 2020. 
De cursus is in eerste instantie bedoeld voor marshals, maar ook andere belangstellende leden kunnen 
zich opgeven, ovv naam en geboortedatum. 
Er is op beide avonden plaats voor 12 deelnemers. 
Opgave bij: Dita Meijering, ditameijering@ziggo.nl of Dirk Reinsma reinwit@hotmail.com 
De opgave sluit op 1 september. Als er meer deelnemers zijn dan dat er plaats is, proberen we nog een 
avond te organiseren.

BEGINNERSWEDSTRIJD 11 JULI

Ook de beginnerswedstrijden zijn weer opgestart en op zaterdag 11 juli werd de eerste wedstrijd 
gespeeld. 
Prachtig weer en om 08.30 uur stonden de eerste deelnemers bij de afslag van hole 1. 
Er waren 14 deelnemers; de jongste deelnemer was Frederique Evers , 11 jaar oud. Zij had haar vader 
als caddie meegebracht. 
De wedstrijd is goed verlopen: er werd vlot gespeeld. 
De wedstrijdleiding was in handen van Rob Meijering en Taco Bruin. 
Uitslag (eerste vier):  

Martijn van Brenk, hcp 72, stb 41
Jan Ide de Jong,    hcp 72, stb 21
Arno Steenwijk,     hcp 40, stb 17
Frederique Evers,   hcp 53, stb 17

 

       Frederique Evers, asp jeugdlid sinds 21-5-2020



Het Wereld Handicap Systeem 2021

Dit jaar is het Wereld Handicap Systeem geïntroduceerd. 
Nederland zal meedoen vanaf 1 januari 2021.
Het handicapsysteem maakt mogelijk dat spelers van verschillend 
niveau in een wedstrijd  op een zo gelijkwaardig mogelijke basis met 
elkaar kunnen wedijveren.
Of het nu gaat om kampioenschappen, jeugdwedstrijden, gezelligheidswedstrijden of 65+ wedstrijden, 
het is belangrijk dat de handicap van een speler zijn of haar potentiële sterkte zo goed mogelijk weergeeft.

In het nieuwe systeem wordt een handicap gebaseerd op de laatste 20 qualifying ronden van een speler.   
Het gemiddelde van de beste 8 scores van deze laatste 20 rondes bepaalt je handicap.
Hoe meer qualifying kaarten gelopen worden hoe beter de handicap de sterkte van een speler weergeeft. 

In veel landen is het dan ook gebruikelijk dat een speler iedere keer als hij of zij een ronde loopt de 
scorekaart inlevert dan wel de score in de computer invoert.

Hoewel de handicap registratie terugkijkt naar qualifying kaarten tot enkele jaren terug, zal het duidelijk 
zijn dat resultaten in het verleden niet altijd de actuele speelsterkte weergeven.
Idealiter zou iedere speler die meedoet aan wedstrijden tenminste 20 qualifying kaarten per jaar moeten 

lopen. Gemiddeld dus 1 kaart per 2 weken. In de zomer misschien wat frequenter dan in de winter. Voor 
wedstrijdspelers gemakkelijk, heren- en damesdag, de zomeravondcompetitie en de seniorencompetitie 
bieden volop gelegenheid. Maar maak het ook tot een gewoonte geregeld je score te registreren als je 
recreatief een ronde loopt.
Wel voor je begint aan een ronde je marker melden dat je een 
qualifying kaart wil lopen en na de 
ronde de score (goed of slecht) ook registreren. 
Met de Golf.nl app gaat dat erg gemakkelijk.
Even voor de statistieken: 
Aantal spelers met onvoldoende 
kaarten om aan tenminste 8 kaarten te komen over de 
afgelopen 2 jaar (0-7 kaarten): 348. 
In de volgende Putter meer over het WHS.
Paul Melai
Handicapping

StrokePlay Bruto Club Kampioenschap 2020
 
·       U kunt zich inschrijven voor het bovenstaand kampioenschap 
        18 HOLES op 15 en 16 augustus.
·       Inschrijven mogelijk op e-golf4u t/m hc 36 en t/m 12 augustus 18.00 uur.
·       Voorselectie is op 15 augustus en de finale is op zondag 16 augustus 
        voor de beste 8 speler(sters)
·       Tevens maakt deze wedstrijd o.a. deel uit van de selectie voor 
        de Friese Kampioenschappen Dames en Heren.                                            

          WeCo - Lammert Breuker



Spelregels reservering starttijd:
Hebt u een reservering gemaakt dan gelden de volgende spelregels:
1. Op de dag dat u gereserveerd heeft meldt u zich minimaal 15 minuten voorafgaand aan de starttijd in 
de receptie en betaalt u, indien van toepassing, greenfee.
2. Bevestig uw bewijs van lidmaatschap of greenfee kaart duidelijk zichtbaar aan uw tas.
3. U mag in geen geval zomaar de baan in. Ook als de eerste tee leeg mocht zijn, meldt u zich eerst bij de 
marshal receptie.
4. U meldt zich uiterlijk 10 minuten voor uw starttijd bij de 1e tee.
5. Dagelijks, op wisselende tijden, zijn marshals aanwezig die toezien op het navolgen van deze regels 
alsook de golfregels en u in voorkomende gevallen hierop kunnen aanspreken. Respecteert u hun aanwe-
zigheid.
6. Indien u met 1 of 2 personen heeft geboekt bestaat de mogelijkheid dat (een) andere speler(s) aan uw 
flight gaat bijboeken.
7. Indien u verhinderd bent te spelen dient u z.s.m. uw reservering in Egolf4U te annuleren zodat andere 
spelers de kans hebben om op dat tijdstip te spelen. Mocht u onverhoopt pas heel laat verhinderd zijn 
op een door u gereserveerde tijd te spelen, dient u uw reservering te annuleren door te bellen naar het 
clubhuis 0514-604236. Dit kan tot 30 minuten voor uw starttijd.
8. Houdt u zich aan deze regels want bij een no-show benadeelt u andere golfers.
9. De maximale speeltijd bedraagt 1 uur en 50 minuten over 9 holes.
10. Het is niet aan te raden om naar ballen te vissen in de waterhindernissen op hole 1/10, 3/12 en 
hole 9/18. Dit i.v.m. een maximale zoektijd van 1 minuut.

Spelregels reservering starttijd:

Hebt u een reservering gemaakt dan gelden de volgende spelregels:

1.   Op de dag dat u gereserveerd heeft meldt u zich minimaal 15 minuten voorafgaand aan de starttijd
       in de receptie en betaalt u, indien van toepassing, greenfee.

2.   Bevestig uw bewijs van lidmaatschap of greenfee kaart duidelijk zichtbaar aan uw tas.

3.   U mag in geen geval zomaar de baan in. Ook als de eerste tee leeg mocht zijn, meldt u zich eerst bij 
      de marshal of receptie.

4.   U meldt zich uiterlijk 10 minuten voor uw starttijd bij de 1e tee.

5.   Dagelijks, op wisselende tijden, zijn marshals aanwezig die toezien op het navolgen van deze 
      regels alsook de golfregels en u in voorkomende gevallen hierop kunnen aanspreken. 
      Respecteert u hun aanwezigheid.

6.   Indien u met 1 of 2 personen heeft geboekt bestaat de mogelijkheid dat (een) andere speler(s) aan
      uw flight gaat bijboeken.

7.   Indien u verhinderd bent te spelen dient u z.s.m. uw reservering in Egolf4U te annuleren zodat 
      andere spelers de kans hebben om op dat tijdstip te spelen. Mocht u onverhoopt pas heel laat 
      verhinderd zijn op een door u gereserveerde tijd te spelen, dient u uw reservering te annuleren 
      door te bellen naar het clubhuis 0514-604236. Dit kan tot 30 minuten voor uw starttijd.

8.   Houdt u zich aan deze regels want bij een no-show benadeelt u andere golfers.

9.   De maximale speeltijd bedraagt 1 uur en 50 minuten over 9 holes.

10.  Het is niet aan te raden om naar ballen te vissen in de waterhindernissen op hole 1/10, 3/12 en 
       hole 9/18. Dit i.v.m. een maximale zoektijd van 1 minuut.



      

 

 
 

 Baanbezetting van half mei tot half juli

  In week 20, vanaf maandag 11 mei mochten we eindelijke weer golfen. En dat leverde, ondanks de  
	 	verplichting	van	startijden	reserveren	heel	veel	leden	op	die	wilden	spelen.
  Op woensdag 20 mei (week 21) hebben we de eerste gasten op onze baan kunnen ontvangen. Welis 

  waar nog onder strenge corona regels (geen terras of clubhuis open en geen catering). Maar het 
  begin was er.
	 	De	gastspelers	zijn	voor	de	financiële	situatie	van	de	golfclub	erg	belangrijk,	zeker	nu	er	de	eerste	tijd		

  ook geen inkomsten van de catering te verwachten was. 
  Hoe verliep de baanbezetting?
  In de eerste weken was het erg druk met eigen leden. Met Pinksteren begon het aantal gastspelers  

  toe te nemen. Op die zaterdag t/m maandag 81 gasten.
  Daarna bleven de gasten komen, maar enige regelmaat is niet te zien: het verschilt van dag tot dag.  

  Het grootste aantal gasten op één dag was op donderdag 16 juli:42 spelers van een andere club.
  Ook bij de eigen leden is geen regelmaat in het aantal clubleden dat komt spelen te vinden. Wel kun 

  nen we een uitzondering maken voor de maandagen: die worden druk bezocht. Op de 11 maandagen  
  die we achter de rug hebben waren er gemiddeld 103 eigen leden. De drie laatste maandagen maak- 
  ten gemiddeld 35 senioren in hun wedstrijd deel uit van dit aantal.
	 	Het	aantal	greenfee	spelers	(inclusief	onze	registratieleden	en	introducees)	bedroeg	1236	in	de	
  krap 10 weken waarin ze konden spelen. Dat aantal liep in de loop van de weken, met wat haperingen 
  geleidelijk op.
  In de laatste vier weken waren ook wedstrijden toegestaan. Die begonnen pas halverwege week 27.  
	 	De	wedstrijdspelers	maken	deel	uit	van	het	aantal	eigen	leden	dat	een	starttijd	heeft	gereserveerd.	
 I n die laatste vier weken bleef het aantal eigen leden redelijke constant (tussen 460 en 502 per week),  

  maar wel iets lager dan in de eerste weken.
	 	Onderstaand	schema	geeft	een	overzicht	van	de	reserveringen	in	de	eerste	10	weken.	
  groene balk = eigen leden | blauwe balk = eigen leden in wedstrijdverband | bruine balk = gasten
	 	gele	balk	=	registratieleden	van	onze	club	(tussen	de	0	en	3	per	dag)	|	
	 	Rode	cijfers	=	het	totaal	aantal	spelers	(clubleden	en	gasten)	in	een	week

  Margriet Franke



     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


