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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
 ALV 20 april | Filmpje Golf.nl | Gekooide Golfbal | Sleutelhangers | Lustrum GG  
 en JPvdB | Nieuwe brug hole 9 | Verslag handicartwedstrijd | Gezelligheidswed 
 strijd Hoige Handicappers 18 juni | Regel quiz |  Verslag van de Winterkompetitie 
 | 1 jaar WHS | Zomerkompetitie herendagen | Sponsoren 

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

  April 2022

april  

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief mei 2022 - Vóór woensdag 27 april
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!

20 april ALV aanvang 20.00 uur
27 april  Koningsdag 
               - Gezelligheidswedstrijd
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Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:
Proefleden:	 	 	 	 	 Leden	 	 Buitenleden	 	 Proefleden	Jeugd  
 :
Eric Kraeger  Jitze Bakker  Trijnie Brinks Pieterjan van Dongen Simone Szovan
Trynke Schuurmans Lex Vermeulen  Peter Hofman    Tom Doldersum
Bart Meenks  Bart Jansen       Lars Doldersum
Hedske Posthuma Myrthe Jansen-Buys
Jan Kuperus  Ate Altenburg
Rene Brandsma  Margreet de Groot-Kanon
Arnold de Groot   Marion Dijkstra

Niels en Sietze van Golf.nl hebben in het najaar van 2021 een 
bezoek gebracht aan onze baan.
De bedoeling van beide heren is om te spelen en ondertussen te 
filmen en een vlog te maken om zo een indruk te geven van de 
baan. Is prachtig gelukt. Zie het resultaat op Youtube.com.

          https:www.youtube.com/watch?v=JN2k_P34m00

ALV  woensdag 20 april 2022 aanvang 20.00 uur

Nadat we een aantal malen digitaal hebben moeten 
vergaderen vanwege corona, kunnen we gelukkig dit 
jaar weer fysiek vergaderen.

De agenda en alle benodigde stukken en informatie 
zijn of komen binnenkort beschikaar op de website.

Onder het kopje LEDEN op de website en dan inloggen 
met uw “inlognaam en wachtwoord” daarna ziet u het 
kopje ALV. Daaronder staat al de benodigde info.

Het bestuur ziet u graag op woensdag 20 april a.s.
Bericht van verhindering kunt u sturen naar secretaris@golfclubgaasterland.nl

Lenie Jorritsma
secretaris GG
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Samen met de clubhuiscommissie, begeleiders van 
de JP en het bestuur hebben we gekozen voor een 

lunch op de prachtige locatie van 
Paviljoen ’t Mirnser Klif.

De medewerkers van de JP hadden er erg veel zin 
in en weken van te voren werd al overlegd welke 

kleding ze zouden aantrekken. 
Op de dag zelf zag iedereen er feestelijk uit en de 

stemming zat er goed in.
Er waren korte toespraken van Jeroen, Dave en Hes-
ter. Van Hester, de coördinator van de JP, werd aan 

het eind van de lunch afscheid genomen.
Toen kwam de grote verrassing. 

De JP is erg blij met GG wat betreft de dagbeste-
dingsplek voor de cliënten. 

Lustrum JPvdB  en GG

Als dank voor de prettige samenwerking werd een prachtig houten bankje, voor in de hal, 
aangeboden waar alle cliënten aan mee hadden gewerkt.

Op naar het volgende lustrum.
Lenie Jorritsma

Dan toch eindelijk het lustrumfeestje i.v.m. 5 jaar samenwerking tussen  
Golfclub Gaasterland en de JPvandenBent Stichting. 

(i.v.m. Corona 1 jaar later gevierd) 
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Gezelligheidswedstrijd	voor	de	
Hogere	Handicapper	op	18	juni

Wij vinden dat, naast de wedstrijden waar meestal de 
wat betere spelers aan meedoen, ook iets voor de Ho-
gere HandiCapper moet worden georganiseerd . 
 Daarom organiseren wij op zaterdag 18 juni een
 gezelligheidswedstrijd voor de hogere handicapper 
(Hcp 40 – 54?). 
Gezellig golfen,  met bijprogramma en nazit. 

Inschrijven in Egolf4U kan vanaf half mei. 
Zet de datum vast in je agenda. 
De organisatie is in handen van :

Ytje van der Hoek en Peter Best.

Wintercompetitie 2021-2022
De wintercompetitie is weer ten einde. Zondag 13 maart was de laatste dag.

Tot de week voor de finale was het spannend wie als eerste zou eindigen. Durk had 1 punt meer dan Paul, 
maar 6 maart, met wintergreens, had Durk een off-day en Paul had een topdag (en geluk) en kwam daar-
door 3 punten voor.
Op de slotdag speelden de 3 bovensten van de ranglijst samen in 1 flight.
Paul kon die dag, nu met 3 punten voorsprong, verdedigend spelen. Met 18 punten speelde hij een 17 weg. 
Durk slaagde er niet in een score weg te spelen. Dus Paul voor het eerst in zijn golfcarrière kampioen!

De baan lag er prima bij, het weer was goed. Er is door bijna iedereen goed gespeeld.
Dus bij deze complimenten aan de greenkeepers die er in slagen al in maart een goede baan neer te leggen. 
De baan lag er trouwens de hele winter goed bij. Een enkele keer wat problemen met veel regen en een 
paar keer nachtvorst, waarvoor wintergreens noodzakelijk waren. Maar de meeste tijd was er in de winter 
uitstekend te spelen.

De koffie met gebak na afloop, verzorgd door de vd Bent mensen, smaakte uitstekend. 
Verder mijn dank aan de wedstrijdcommissie. Altijd weer veel werk met indelen, kaarten verzorgen en 
uitslagen verwerken.

Jammer dat er vanaf eind november zo weinig mensen meededen. 
Niet leuk voor de wedstrijdleiding die er veel tijd in steekt. 
Fijn voor mij omdat er weinig concurrentie was.
Maar de omstandigheden waren meestal zo goed, dat het zonde 
is om als wedstrijdspeler af te haken.
Dus mensen, doe volgend jaar gewoon mee.

Paul Melai
     Paul Melai  196 punten
     Durk Keegstra  192 punten
     Dick Veennendaal 180 punten
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Verslag van de Handicartwedstrijd 19 maart 2022

48 deelnemers (verdeeld over 24 paar) deden mee aan de jaarlijkse gezelligheidswedstrijd ten bate van de 
St Handicart.
De keuze voor de wedstrijdvorm was de gezellige Chapman Greensome Variant. Beiden flightgenoten slaan 
af, daarna elkaars bal en dan de keuze met welke bal verder wordt gespeeld, om en om tot en met de hole.
De weergoden waren ons goed gezind met een heerlijk zonnetje en de baan lag er mooi strak en gemaaid 
bij.
Een neary bij hole 2 en bij hole 8 was een driehoek uitgezet en ondanks de belofte van 2 jaar terug om een 
groter vlak te maken was het toch weer te klein uitgevallen en moeilijk om de bal erin te spelen. Voor de 
toekomst beloven we echt om een langer touw te gebruiken.
Na binnenkomst hadden de mensen van de JPvdB gezorgd voor de keuze uit 2 heerlijke soepen en broodjes 
met verschillende smeerseltjes.

Deze wedstrijd kenmerkt zich altijd door het goede doel (St.Handicart) en de vele prijzen. Golfballen, sleu-
telhangers, een troostprijs geschonken door Golfschool Rob Oosting, een tasje met Goodies, 4 vouchers 
van de Semslanden en 5 van de Groene Ster Leeuwarden.

De uitslag
1e  Froukje en IJsbrand Kiela
2e  Liesbeth en Eric Pouw
3e Lenie Jorritsma en Johan Sikkema
Neary voor Willem van der Kley en Lusy Faber.
de andere prijswinnaars zijn iets te veel om op te noemen.
Froukje en IJsbrand worden uitgenodigd om de regionale
 finale van de St Handicart te gaan spelen.

Organisatie van deze dag was weer in handen van het bekende trio:

Frans Nijman,
Johan Sikkema
Simon de Jong
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1	jaar	WHS

Inmiddels hebben we 1 jaar ervaring met het WHS. Dankzij het WHS kunnen golfers van verschillende ni-
veaus op een eerlijke manier met elkaar wedstrijden spelen op elke baan ter wereld. 
WHS	in	de	praktijk:
De handicap van een speler wordt berekend op basis van qualifying scores die de speler inlevert. Hoe meer 
qualifying scores, hoe beter de handicap overeenkomt met de speelsterkte van deze golfer.
• Als een speler in een goede vorm verkeert, kan hij/zij met een paar goede scores heel snel zijn/haar  
 handicap verlagen. 
• Slechte scores tellen vaak niet mee voor de handicap van een speler omdat ze niet bij de beste 8  
 van je laatste 20 gaan behoren

Vrijwel elke wedstrijd wordt gespeeld met handicap verrekening. Elke strokeplay (stableford) wedstrijd op 
een qualifying baan behoort dan ook (volgens de WHS regels) qualifying te zijn.

Naar	het	WHS:
Op 1 maart 2021 gingen we over op het WHS. Dat betekende een herberekening van de handicaps.
Het gemiddelde van de beste 8 van de laatste 20 kaarten ging tellen. De handicap kon omhoog of omlaag 
gaan. Voor sommige was met name de verhoging verrassend.
De gemiddelde verhoging van EGA naar WHS op 1 maart 2021 was 1,6. Met grote variaties.
96 spelers kregen een lagere handicap. 302 spelers een hogere.

Na	een	jaar:
Gemiddelde WHS handicap op 1 maart 2021: 32,5. 
Gemiddelde WHS handicap op 1 maart 2022: 32,4.
Handicap veranderingen zijn een gevolg van qualifying kaarten gelopen in een wedstrijd of individueel. De 
wedstrijdkaarten geven een reëler beeld. Individueel gelopen kaarten geven in het algemeen een veel bete-
re score, iets wat andere clubs ook zien. Het vermoeden bestaat dat slechte scores niet altijd geregistreerd 
worden.
Wedstrijdspelers stegen gemiddeld + 0,04
Spelers met vooral individuele kaarten daalden gemiddeld - 0,30.
De sterkste daling zie je bij de starters. De grootste daler ging van hcp 54 naar 21,3 (-32,7)
Stijgen in handicap is beperkt, maar er zijn uitschieters. De sterkste stijger ging van hcp 20,1 naar
hcp 28 (+ 7,9). Maar dit is een extreme uitzondering. 
Er was nauwelijks of geen verschil tussen de resultaten in de zomer en in de winter.

De laagste handicaps:   Heren   Dames
    1 3,8   11,3
    2 5,2   12,6
    3 8,1   15,7
Er zijn 7 leden met een single handicap (lager dan hcp 10). Allen heren.
Er zijn 52 leden met een bogeyhandicap of lager. (Bogeyhandicap = PHcp 20 heren, Phcp 24 dames).
Conclusies:
- De  handicap van wedstrijdspelers verandert nauwelijks door het spelen van wedstrijden.  
- Handicaps worden vooral verlaagd bij spelers die individueel qualifying kaarten lopen.  
 Het zijn vooral de beginners die dalen.
- Veel handicaps, met name ook lage, zijn gebaseerd op individuele kaarten. 
 Veel van deze spelers nemen helaas geen deel aan wedstrijden.
- Het verschil tussen qualifying scores in zomer of winter is verwaarloosbaar.
- De gemiddelde handicap binnen de club blijft vrij constant.

Paul Melai
R&HC
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De “gekooide” golfbal

De oplettende golfer heeft hem natuurlijk al lang zien staan in 
de receptie en vraagt zich af: “hoe is het mogelijk”.
Dit object is vervaardigd door ons lid Jacob Diekman en kan ook 
geleverd worden met een eigen golfballetje waardoor dit een 
waar collectors item wordt.
De prijs bedraagt € 20,- excl. golfballetje. Van dit bedrag gaat 
10% naar de Parkinson Vereniging.
Overigens is dit niet het enige voorwerp dat Jacob maakt. Wie 
zijn website (www.3dvooru.nl) en/of facebookpagina (https://
www.facebook.com/3dvooru/) bezoekt ziet tal van verrassende 
voorbeelden van wat mogelijk is op het gebied 
van bijzondere en 
persoonlijke voorwerpen.

Jaap Rietman

Automatiseringscommissie

 Sleutelhangers	Golfclub	Gaasterland

Er zijn nog een aantal sleutelhangers met het logo van Golfclub Gaasterland te verkrijgen.
Prijs bedraagt slechts € 5,- per stuk.
Ook bestaat de mogelijkheid om de achterzijde te voorzien van uw initialen.
Dan bedraagt uw prijs € 6,75 per stuk.

te verkrijgen bij:

Commissie Bijzondere Zaken - Simon de Jong - 06-54742241
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Regel	quiz.

In dit nummer een “Hans en Grietje” quiz.
Hans speelt een hole en komt in allerlei bijzondere situaties terecht
Aan jullie de taak zijn slagen te tellen en welke regels (aan te geven met 
regelnummer) hij toepast of overtreedt en of hem dat al dan niet 
strafslagen kost.

Hans slaat af op hole 5, zijn bal komt terecht in de waste area naast de 
fairway. 
De bal van Hans blijkt ingebed in het zand. Niet erg diep, maar 
met de regel ‘ingebedde bal in het algemene gebied’ in gedachte neemt Hans de bal op, maakt die schoon 
en dropt in lijn met de vlag een halve meter achter de oorspronkelijk ligging. 
Hij slaat de bal onder de boom aan het eind van de waste area.

Er liggen veel bladeren onder de boom, dus dat wordt even zoeken. Met zijn club veegt Hans voorzichtig 
bladeren weg en vindt zijn bal, die door het vegen een eindje verrolt. Op de plek waar Hans zijn bal moet 
terugplaatsen liggen nog wat bladeren en takjes. Hij haalt die weg en plaatst de bal op een nu schone  on-
dergrond. 

Door de boom kan hij alleen maar dwars richting fairway slaan. De bal vliegt over de fairway de lage rough 
in. Grietje slaat haar 2de slag dezelfde richting uit.
Daar aangekomen blijken beide ballen naast elkaar in een tractorspoor gevuld met water te liggen.
Beiden besluiten gebruik te maken van de regel ‘bal in tijdelijk water’. 
Hans pakt beide ballen en geeft de ene bal aan Grietje, de andere bal dropt hij geheel volgens de regels en 
slaat de bal richting green. 
Als Grietje haar bal wil droppen, ziet ze dat het de bal van Hans is. Hans heeft haar bal geslagen. Ze geeft 
Hans zijn bal terug en brengt een nieuwe bal in het spel en slaat keurig op de green.
Hans blijkt (met de bal van Grietje) 2 meter voor de green te liggen. Hij besluit verder te gaan met die bal 
en te putten. 
Hij repareert nog even 2 diepe pitchmarks die op zijn speellijn liggen. Eén een meter voor zijn bal, één die 
half de green raakt.
Hij put de bal veel te hard, maar raakt de bal van Grietje. 
De bal komt hierdoor dicht bij de hole tot stilstand en Hans kan met zijn volgende slag uitholen. 

Hoe	veel	slagen	heeft	Hans	gemaakt	op	hole	5?

Voor	degene	met	het	juiste	en	meest	complete	antwoord	is	er	
een	smakelijke	prijs.

U	kunt	de	oplossing	(met	regelnummers)	sturen	
naar	redactie@golfclubgaasterland.nl

Oplossing	in	de	volgende	Putter
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	 	 	 De	Herenwoensdag	
	 	 	 	 		in	de	zomer

Woensdag 30 maart wordt het winterprogramma afgesloten 
met de laatste wintercompetitie dag.
Woensdag	6	april spelen we de eerste shotgun wedstrijd van 
het zomer programma.

       Graag jullie aandacht voor de Beverdag
	 	 	 	 	 	 	 dit maal op dinsdag 12	april. 
       Iedereen  (M/V) kan meedoen.

Ook de volgende eerste woensdagen van de maand spelen we shotgun wedstrijden.              
     Op 7 september wordt de shotgun gecombineerd 
           met het spelen om de OL	trofee.  

Op 5 oktober geen shotgun wedstrijd i.v.m. de volgende Beverdag.

De andere woensdagen in de zomer spelen we een 18 holes competitie (best of 10). 
Ook wordt op deze woensdagen een 9 holes competitie (best of 10) gespeeld. 
De wedstrijden zijn qualifying en de einduitslag van de competitie 
telt mee voor de “Golfer	van	het	jaar”.

De laatste competitie wedstrijd is op woensdag 26 oktober. 
De prijsuitreiking vindt plaats na de shotgun van 2 november.

Inschrijven blijft via Egolf4U tot 17.00 uur dag voor de wedstrijd dag, startlijst is dan de avond van te voren 
beschikbaar.

Op drukke woensdagen zal mogelijk een tekort aan handicarts ontstaan. Graag willen we dat handicart 
gebruikers van te voren inschrijven en aangeven dat een handicart benodigd is; dit kan vanaf de maandag-
ochtend voorafgaand aan de woensdag. De WL kan dan de handicarts zo efficiënt mogelijk indelen. 

Wij wensen jullie veel golfplezier toe deze zomer.

Johan Sikkema
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Nieuw te maken brug hole 9

A.s. vrijdagmorgen krijgen de leden de kans te stemmen op wat voor type brug bij hole 9 geplaatst moet 
worden.
Het bestuur en baan-en gebouwencommissie heeft een 4-tal mogelijkheden onderzocht, maar wil graag 
ook de mening van onze leden polsen, alvorens zij een beslissing gaat nemen.
U kunt uw mening kenbaar maken door op een briefje uw naam te vermelden en het nummer van de 
brug van uw keuze.
Voor het bestuur is uiteraard de prijs van de te fabriceren brug een issue en indien gekozen gaat worden 
voor de duurste variant, dan kan het zijn dat er een kleine verhoging van het lidmaatschapsgeld in het 
verschiet ligt, maar dat is van latere zorg.
In de receptie is een box aanwezig waarin de briefjes gedeponeerd kunnen worden. 
Eindtijd van inlevering 12.00 uur.

Uit de volgende bruggen zal een keuze worden gemaakt:

  1   2

  3   4

Realisatie	van	de	te	maken	brug	zal	in	2023	gaan	plaatsvinden.
Bestuur, Baan- en gebouwencommissie 

Golfclub Gaasterland
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OPGELET:

Op dinsdag 5 april zijn de oefenholes tot 13.00 uur gesloten
Waarom? 
De damescommissie organiseert dan een CROSS COUNTRY voor alle dames met hcp 54 of lager. 
Bij deze spelvorm wordt de baan even anders ingericht,waarbij ook de oefenholes worden betrokken. 
Het lijkt alsof je op een heel andere baan speelt ,heel spannend ,maar ook hilarisch. 
We starten om 10.00u in shotgun vorm. 
Inschrijven tot maandag 4 april  17.00 uur.

Allen hartelijk welkom, 

Trudi Coosemans 
namens de damescommissie.

Door de vele sleutels in het
clubhuis is er wat chaos ont-
staan.
We hebben ze van labels 
kunnen voorzien.
Het moet nu veel duidelijker 
zijn welke sleutel waarvoor 
bestemd is

Bardienst en IVA

IVA: Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

Golfclub Gaasterland is, als para-commerciële vereniging, in het bezit van een Gemeentelijke Vergunning 
om alcohol te schenken. Deze Vergunning verplicht ons te voldoen aan de Drank- en Horecawet die sinds 
november 2000 van kracht is. Deze wet bepaalt o.a. dat wij moeten beschikken over gekwalificeerd barper-
soneel. Gekwalificeerd zijn zij die de cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) gevolgd hebben. 
De cursus IVA wordt enkele keren per jaar gegeven aan alle leden, die nog geen IVA-certificaat hebben.
De cursus omvat: “Instructie Verantwoord Alcohol gebruik” en hoe het certificaat behaald kan worden (zie 
onder). Verder wordt aandacht gegeven aan Instructie hygiëne en uitvoeren van de bardienst.
Na de cursus wordt verwacht, dat ieder lid c.q. bardienstmedewerker het certificaat behaalt door de test 
van het NOC NSF met succes af te ronden op het Internet.

Toelichting: Op de website www.nocnsf.nl/iva is de test uit te voeren.

Na invulling van de naam, er wel om denken dat:
1. E-mailadres bar-verantwoordelijke wordt ingevuld: clubhuiscommissie@golfclubgaasterland.nl 
2. Naam vereniging: Golfclub Gaasterland
3. Plaats: Oudemirdum
4. Naam bar verantwoordelijke: Mevr. Trudeke Biermasz
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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


