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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

  Maart 2022

maart  

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief april 2022 - Vóór zaterdag 26 maart
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!

19 maart Gezelligheidswedstrijd
                 t.b.v. Stichting Handicart

5 april - Boomtrekdag (Bevers)

Dinsdagen - damesdagen

Nieuwe leden | Bedankbriefje | Aardigheidje | Noppenbanden  tijdens de winter-
se periodes | Sponsorcommissie | Handicartwedstrijd 19 maart | Regelexamen |  
Dinsdag Damesdag | Ingekomen notitie over gebruik compressor en langslopende 
paarden | Bever-boomtrekdag 5 april | Mededelingen WeCo | Vernieuwing bruggen 
| Matchplay Bruto kampioenschap 2022 | Rubriek: Maak kennis met |Sponsoren
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Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:

   
  Leden:           Proefleden:      Sponsorleden:
  Carlos Kribben  Jan en Antje de Roos     Heleen Kamphuis 
  Herman Zwerver  Jelle de Boer   Meine Bosma  Hessel Pieter v.d. Laan
    Douwe en Jannie Albada Roger Hagenouw
    

Aardigheidje

Voor de liefhebber:
Houten sleutelhanger met logo van 

Golfclub Gaasterland en aan de andere 
kant initialen van uw naam er in 

gegraveerd.

Kosten € 6,75

Beperkte vooraad 
Info bij

redactie van de Putter
en commissie Bijzondere Zaken

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de mails, telefoontjes 
en de vele kaarten die ik heb ontvangen na het toch nog
plotseling overlijden  van “mijn Harry”.
Het is fijn te horen dat velen van jullie hem hebben gekend
.
Met vriendelijke groet,
Sjoukje Strijker.
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Gebruik van z.g. “noppen-banden” in de winterse periode

In de Putter van juni 2021 heeft het bestuur, samen in overleg met de Baancommissie en HGM, een 
oplossing aangedragen voor leden die om medische redenen, niet de mogelijkheid hebben om met een 
draagtas te kunnen lopen in de natte/winterse periode wanneer er een verbod is om met trolleys de baan 
in te gaan. 
Zij, maar al onze leden en gasten, kunnen dan de Hedgehog winterbanden/winterwielen - noppenbanden - 
gebruiken.
Nu zijn we een maand of 4 verder en de baancommissie is, samen met HGM, van mening dat de baan er 
veel beter bij ligt dan ooit van tevoren.

Bij het gebruik van gewone trolleys werd de baan zwartgereden, vooral op de baan bij hole1 en 5 voor 
de green en niet te vergeten bij de green van hole 8. Dit is nu met de spikebanden niet het geval.  Visueel 
wordt de baan nu mooi gehouden, omdat de trolleys met spikebanden geen sporen trekken die zichtbaar 
blijven.

In een artikel, geschreven door Ger Berkelmans, in Greenkeeper.nl wordt nog eens de werking van 
platte- en noppenbanden tijdens de natte-/winterperiode uitgelegd:

“Banden die een open structuur hebben, zoals noppen-banden is voor een golfbaan in de winterperio-
de veilig, alle andere banden geven bij nat weer en rijp blijvende schade. Bij rijp breken alle grassprieten 
die platgedrukt worden af, bij noppen- banden is dat minimaal. Bij nat weer drukken de platte wielen het 
oppervlaktewater in de grond, waardoor de luchtporiën in de grond gevuld worden met water. Hierdoor 
zal de bodem heel snel verslempen en zal er modder ontstaan. De toplaag wordt instabiel en het gras zal 
verdwijnen. De golfers zullen deze modderplek gaan ontwijken en daardoor zal naast de slechte plek een 
nieuw modderspoor ontstaan. De meeste luchtbandjes zijn zo smal dat ze door de toplaag zakken en een 
spoor achterlaten. Bij banden met een open structuur kan het oppervlaktewater zich zijdelings verplaatsen, 
waardoor het niet in de grond gewalst wordt. Hierdoor blijven de micro- en macroporiën open.”
 
Onze conclusie is dan ook dat voor aankomend herfst/winterseizoen, wederom hetzelfde protocol 
inwerking te stellen en dan vanaf 1 November 2022 t/m 28 Februari 2023

Namens baancommissie en HGM
Hessel van de Zee
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Sponsorcommissie

Eind vorig jaar heeft het bestuur van golfclub Gaasterland, in de persoon van penningmeester Freek de 
Ruiter, ons benaderd om de sponsoring op ons te nemen.
Wij hebben daarin enthousiast toegestemd en hebben het genoegen ons aan u voor te stellen.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Toine Dinkelberg               Hessel van der Laan                Ferry Szován
            tel 0653163125                      tel 0610970684                                   tel 0620598497 

U kunt ons ook benaderen op het e-mail adres: sponsorcommissie@golfclubgaasterland.nl
 
Wij broeden op ambitieuze plannen waarover u binnenkort van ons zal vernemen.
 
Uiteraard geldt dat u ons te allen tijde kunt benaderen voor vragen, opmerkingen en/of ideeën.
Met vriendelijke groet,
 

Sponsorcommissie golfclub Gaasterland
 Hessel van der Laan
Toine Dinkelberg
Ferry Szován
 
           

           

           Onze aandacht gaat
           in eerste instantie uit
           onze sponsoren.
           Wij zullen proberen
           deze uit te breiden en
           alles nieuw leven in
           te blazen.
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Zaterdag 19 maart a.s. vindt de jaarlijkse Handicart wedstrijd plaats.
De wedstrijd begint om 13:30 uur. Wedstrijdvorm is Chapman Greensome.
Ook NIET leden zijn van harte welkom.

De opbrengst van deze gezellige gesponsorde wedstrijd komt ten goede van Stichting Handicart.
Laat deze kans niet voorbij gaan en speel mee en steun Stichting Handicart die het mogelijk maakt om ook 
te kunnen blijven golfen als het lopen wat minder gaat.

Inschrijfgeld 15 euro per persoon.
Geen Greenfee kosten.
Maak gebruik van deze unieke uitnodiging.

Vanaf 12:30 uur staat de koffie klaar, 13:30 uur start, na afloop een lekkere borrelhap.
Consul Frans Nijman en zijn team gaan er een leuke middag van maken.

Er zijn mooie prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 – prijs voor een birdy – en nog een speciale prijs voor de 
sleary.
De winnaars mogen naar de regiofinale Stichting Handicart Trofee op ???

Doe mee en schrijf je in voor deze gezellige wedstrijd.
Inschrijven voor u en uw gasten via Egolf4U zoals u gewend bent.
Inschrijven vanaf 1 maart 2022
Je komt toch ook?

Frans Nijman       
Simon de Jong
Johan Sikkema

Zaterdag 
19 maart 2022
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Regelexamen - 14 (+1) geslaagden!

Zaterdag 12 februari speelden maar liefst achttien beginnende golfers mee in de maandelijkse beginners-
wedstrijd. 
Na de wedstrijd vond het theorie-examen plaats. In de hoop op een positief resultaat lieten vijftien kandi-
daten hun hersens kraken. Veertien van hen zijn geslaagd en de gezakte later gelukkig ook nog geslaagd. 
Een prachtig resultaat.

Op naar veel
kilometers en 
balcontacten 
in de baan!

Commissie
Beginnende
Golfers

Dinsdag - damesdag

Dinsdag 1 maart houden we weer een gezellige shotgun over 9 holes.

De volgende 4 dinsdagen kunnen we een keuze maken: 18 holes of 9 holes.
Dit ook ter voorbereiding van de competities die in april starten. 

We verwachten dan natuurlijk zoveel mogelijk NGF competitiespeelsters bij de 18 holes.
De spelvorm zal steeds  matchplay zijn en degene die na 4x de meeste punten heeft binnengehaald 
wordt dinsdagdameskampioen matchplay!
Alle dames met handicap 54 of lager van harte welkom.
Inschrijven via de site tot maandags 17.00 u.

Trudi Coosemans
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Dit bericht is voor alle leden en gasten van Golfclub Gaasterland

Mooi Gaasterland -  voor crossfietsers - wandelaars - wandelaars met honden - trimmers - golfers
en mensen met paarden onder het zadel en aangespannen.

en een prachtige natuurgolfbaan dit alles om samen van te genieten!

jammer dat enkele golfers niet kunnen lezen ?
twee keer ging het bijna mis! 

voor de derde keer dus deze brief.
 

Groet - Herman Bos 
golf en paardesport liefhebber.
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Beverdag 5 april 2022

 

Er schuilt blijvend een enorm potentieel aan jong opschot van kruipwilgen, dennen en berken in het 
prachtige natuurgebied.
Uw halfjaarlijks ondersteuning is onontbeerlijk om samen met de bevers, die wekelijks in de weer zijn, 
het groei enthousiasme van het opschot te temperen, zo mogelijk tot nul te doen dalen.

Deelname:  Iedereen:  V/M
Spelvorm:  Verwijderen van opschot uit het natuurgebied.   
   Ook zijn beperkt lichtere ondersteunende werkzaamheden nodig.
 
   Na afloop gezellige shotgunwedstrijd.

Tijdlijn:   9.00 – 9.30 melden met koffie en gebak                             
   9.30 – 12.30 werken naar vermogen                                 
   12.30 – 13.30 lunch met broodjes en soep                       
   13.30    9 holes shotgun wedstrijd met prijzen en nazit

Inschrijven:  via e-golf4you
Inleg/kosten:  Geen. 
   Koffie en lunch worden aangeboden

Meenemen:  Spade, stevige schoenen/laarzen, werkhandschoenen en
   als u na het beveren wilt golfen ook de golfspullen

De organisatie: Johan Sikkema (WL golf)
   Allard Stoel (bever) 
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Super prestatie van de 
medewerkers van HGM

In 7 dagen tijd hebben Ymco, 
Frederik, Johnny en Merlijn maar 
liefst 3 bruggen, 3 overkappingen 

met duikers 
en 1 stuw vernieuwd.

Prachtig mannen.
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Mededelingen van de Weco

Kampioenschap Matchplay Bruto 2022

U kunt dit jaar weer meedoen aan het Kampioenschap Matchplay Bruto, dus zonder handicapverrekening. 
Matchplay is een bijzondere spelvorm die naast de technische vaardigheden van golf ook tactische elemen-
ten heeft.
Het zijn 18 holes wedstrijden voor dames en heren met een handicap 0 t/m 36 die wordt gespeeld volgens 
een afvalsysteem. U kunt inschrijven tot dinsdag 15 maart 22.00. De indeling van de eerste ronde is bekend 
op 17 maart en wordt op egolf4u en op het mededelingenbord gepubliceerd.
Het is zaak om tijd vrij te houden omdat het tot de finale op 11 juni om 5 wedstrijden zou kunnen gaan! De 
afspraken moet u zelf met de tegenstander maken, doe dit snel en wees flexibel in de planning!
Wij wensen de deelnemers veel plezier met de wedstrijden.

Puntentelling Golfer van het Jaar

De Weco heeft besloten de puntentelling voor de Golfer 
van het Jaar te vereenvoudigen. Tot nu toe werden aan 
iedere Q-wedstrijd punten toegekend hetgeen leidde tot 
een enorme administratieve rompslomp. Vanaf dit jaar 
worden de punten toekend aan de hand van de eind-
klassering van het desbetreffende kampioenschap of de 
desbetreffende competitie.
De nieuwe puntentelling is gepubliceerd op het ledendeel 
van de website onder Wedstrijden/Puntenklassement.

Wedstrijdreglement Maandwedstrijden

Ook het wedstrijdreglement van de maandwedstrijden was aan vernieuwing toe. Het komt erop neer dat 
de beste 12 (9 holes) en 24 (18 holes) deelnemers na 6 wedstrijden (best of 3) worden uitgenodigd voor de 
finalewedstrijd.
De nieuwe reglementen voor de maandwedstrijden zijn op het ledendeel van de website te vinden onder 
Wedstrijden/Reglementen.

WeCo
februari 2022



11

Matchplay Bruto 
CLUBKAMPIOENSCHAP  2022

Dames en Heren 18 holes

Start 17 maart - Finale 11 juni

Spelvorm:  Matchplay Bruto (dus zonder handicapverrekening) 
   voor dames  en  heren over 18 holes
Standaardholes: Dames - rood | Heren - geel
Deelname:  Zie Reglement Matchplay Netto
Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers per categorie 
Inleg:   Geen inleg verschuldigd

Wedstrijdtijden: Er wordt gespeeld volgens het afvalsysteem.
   NB: vermijd prime time : tussen 11.00 en 14.00 uur

   Ronde periodes afhankelijk van het aantal deelnemers 
Finale:   Zaterdag 11 juni 2022

Inschrijven:  Via Egolf4U. 
   De inschrijving sluit op dinsdag 15 maart 22.00 uur. 

De indelinglijst wordt 17 maart op het publicatiebord opgehangen en op de website geplaatst.

Reglement:  Zie ook het Reglement Matchplay Bruto op de website

Wedstrijdleiding: Taco Bruin  06 22243453
   Wiebe Westra  0652084700
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In deze nieuwe rubriek stelt de Commissie Beginnende Golfers 
maandelijks een beginnende golfer aan u voor.

De eerste beginnende golfer die bereid was om mee te werken aan een kort interview is Jan de Roos uit 
Lemmer.

Waarom ben je gestart met golf?
Ik ben graag buiten en golf is een sport die je gemakkelijk ook alleen kan uitoefenen, wat ik dan ook graag 
doe. Eigenlijk heb ik al jaren golf willen spelen. Met een teamsport ben je vaak afhankelijk van anderen. Ik 
ben samen met mijn vrouw Antje en Douwe en Jannie Albada gestart met golfen. We zijn alle vier super 
enthousiast geraakt voor de golfsport.

Waarom heb je gekozen voor Golfclub Gaasterland?
Ik heb ook nog even overwogen om naar St Nyk te gaan, maar afgelopen zomer ben ik op een avond naar 
Golfclub Gaasterland afgereisd en heb daar wat rondgelopen. Ik trof een echtpaar op het terras met wie ik 
een leuk gesprek had (Engelien en Joost).  Vanaf dat moment heb ik niet meer getwijfeld en heb me aange-
meld voor Golfclub Gaasterland.

Hoe heb je de golflessen ervaren?
De lessen van Rob hebben zeker bijgedragen aan ons enthousiasme. Rob is scherp en ziet werkelijk alles. Hij 
geeft ook buiten de lessen om, positieve feedback. Verder is Rob voor ons de verbinding met de club. Met 
alle vragen konden en kunnen we bij hem terecht. 
Ook het begeleidingsprogramma vanuit de CBG is goed bevallen.

Zijn er zaken waar je tegen aangelopen bent?
De introductie binnen de club als proeflid verdient echt aandacht. Je moet het zelf allemaal uitzoeken. Zo 
heb ik vorige week pas ontdekt dat we kleedkamers hebben achter in het clubhuis…. Mijn advies is dan ook 
stuur niet te veel mails. Met een persoonlijk introductiegesprek kom je verder.

Om mij heen hoor ik regelmatig dat beginnende golfers niet altijd vriendelijk worden benaderd en het gaat 
dan niet alleen maar over regels. Ik heb het zelf niet meegemaakt maar mensen om mij heen, die overwe-
gen om lid te worden, ervaren dit als weinig uitnodigend.

Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Heb jij ergens ambitie?
Ik heb een uitgebreide achtergrond in de bouwwereld, dus kan ik mogelijk in de toekomst iets betekenen 
voor de gebouwencommissie.

Wat wil je verder nog kwijt?
Ik vind de dynamiek in het clubhuis fantastisch met de medewerkers van de van der Bent stichting. Verder 
is de kwaliteit van het eten en drinken erg goed in het clubhuis. 

Jan, bedankt dat je mee wilde werken aan het eerste interview.

Commissie Beginnende Golfers
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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 en 8

  Poortema & Van Roosmalen


