
1

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. 

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

Juni 2021

juni 2021

Algemene informatie

Mededelingen bestuur | ongevalletjes | hout te koop | 
Golfelfstedentocht | 10 min aanwezig voor teetime | draagtas en trolley’s tijdens 

natte en winterse perioden | regels in het kort | veel gebruikte afkortingen | 
Old Grand Dad wedstrijd | Jarige Marshall | Mededelingen baancommissie | 

QR code gebruiken bij het bestellen | NGF-competitie 2022 |

Verslag over de bewoning nestkastjes

 

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief juli/augustus 2021- Vóór donderdag 15 juli
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!

4 juni 
Golf 11 Stedentocht
16 juni 
Old GrandDad- 
            wedstrijd
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Een warm welkom aan onze nieuwe proefleden  

Peter Hofman
Corrie Sinia
Jan Muis
Teake van der Meer
René Hofman

Mededelingen van het bestuur

Om de tarieven voor een rondje van 18H beter in verhouding 
te brengen met rondjes van 9H heeft het bestuur besloten dat
vanaf 1/7/2021 de prijs voor een 18 holes 
rondje alsvolgt gewijzigd gaat worden:
€    50,-  standaard
€    40,-  voor hospitality greenfeeërs, registratie leden en (buiten hun reguliere uren) zomer- en 
   twilight-leden
€    35,-  introducees
€ 400,-   tien-rittenkaart 18H
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Afgelopen zondag 10 mei lag er op 
hole 6 een gewonde ree.
Vermoedelijk op de Sminkewei aange-
reden.
De dieren ambulance is gebeld en was 
snel ter plaatse.
De marshal van dienst heeft de beide 
ambulancemedewerkers met een 
brancard naar hole 6 gebracht en 
weer terug naar het clubhuis.

Foto René de Monchy 

  

Bericht van de baancommissie

Er is nog hout te koop voor € 30,00 p/kub 
telefonisch aan melden bij 
Hessel van der Zee 06-22126611 
of via de mail hesselvanderzee@live.nl

Hessel van der Zee

Ongevalletje

Het komt toch wel een paar keer per jaar 
voor dat een golftrolley te water raakt. 
Kan gebeuren natuurlijk maar het is erg 
 vervelend vooral als er bijvoorbeeld een 
telefoon en/ of portemonnee in de tas zit. 
Als deze nat worden of zelfs in de blubber 
verdwijnen is het ongevalletje een klein 
rampje. Let er op.
Vooral bij de afslag van hole 1 maar ook bij 
hole 7 (de sloot) en bij de slootjes van
hole 9.
Enfin gewoon een waarschuwing hoor.
Zet uw trolley op de rem.



4

GOLFELFSTEDENTOCHT 2021

Een krankzinnig idee met een waanzinnig doel. Want we spelen niet voor eigen gewin. We spelen de Golf-
11stedentocht voor de winst van golf, Fryslân en haar prachtige golfbanen. En een heel goed doel! 

WAT IS HET IDEE?
De Golfelfstedentocht is een driedaags golfevent dat zich afspeelt op 11 Friese golfbanen. Met recht een 
golfmarathon in de geest van de roemruchte tocht der tochten. Tijdens deze eerste editie van de Golfelfste-
dentocht speelt 1 speler (Auke Hempenius) alle 11 banen en alle 155 holes voor het goede doel. In 'slechts' 
één weekend! Op elk van de 11 deelnemende golfbanen worden activiteiten en voorrondes georganiseerd 
rondom de Tocht.

GOLFEN VOOR HET GOEDE DOEL: HET FOPPE FONDS
Het Foppe Fonds dankt de naam aan Foppe de Haan en om met zijn woorden te spreken: ‘Als kind wil je 
natuurlijk sporten. Soms is het bijna onmogelijk en dan helpen wij. Wij maken het onmogelijke mogelijk!’

11 BANEN EN 11 STEDEN
Is het toeval? Of heeft het zo moeten zijn? Op Fries grondgebied liggen 11 golfbanen, waarvan één op dit 
moment in ontwikkeling, Terschelling. Elf golfbanen, net als de elf steden van Fryslân, elk met hun eigen 
karakter en signatuur. Van de historische grandeur van een bosbaan op Lauswolt tot de klassieke linkscours 
op Ameland, van complexe 18 holes championshipcourses naar hedendaags geliefd pitch & putt. 155 holes 
natuurschoon en golf technische uitdagingen.

FINALEWEEKEND
Op vrijdagochtend 4 juni 2021 om 11 minuten over vijf ’s ochtends begint Auke Hempenius aan de eerste 
editie van een hopelijk jaarlijks terugkerend evenement. Niet op de langste hole (Mongolië, par 14.000), 
maar wel de langste golfronde over daarvoor bedoelde en ontwikkelde golfholes, 155 holes achter elkaar.

Auke speelt met Rob Oosting de ronde op Gaasterland op 5 juni, de start is om 14.00 u.

Aansluitend is er een benefietgezelligheidswedstrijd georganiseerd met als doel om het Foppefonds te 
steunen. Sportief en financieel.

De inschrijving gaat gewoon via e-golf4U. (max 15 flights van 4)
De clubhuiscommissie zorgt voor catering, verrassing en Elfstedengevoel.
De inschrijving kost € 15.-; € 10,- gaat naar het Foppefonds, € 5,- naar de prijzen en versnaperingen.

Doet allen mee!

Namens het bestuur,

Jacob Minkema en Jeroen de Wit
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Te uwer attentie:

Graag 10 minuten voor uw teetime aanwezig zijn op de afslag. 
i.v.m. de doorloop. 
Dit is trouwens een algemene regel.

Namens de marshalls - Nynke Kingma

Telefoonnummer marshalls: 06-82465647
Als u bijvoorbeeld onverhoopt niet komt golfen op het door U afgesproken tijdstip 
bel dan even de marshal!

Helaas komt het wel eens voor dat de baanconditie het nodig maakt om het gebruik van de baan te 
beperken tot het spelen met een draagtas. 
Met name als het erg nat is kan er over de inzet van buggy’s geen discussie zijn: ze zouden met hun grote 
gewicht de baan veel te veel beschadigen. Maar een enkele trolley zou, als het echt een uitzondering is en 
de gebruiker er verstandig mee door de baan gaat, beheersbare schade toebrengen. Zeker als die trolley 
niet te zwaar is en winterbanden heeft.
Omdat het voor een aantal leden niet mogelijk is om met draagtas te spelen, willen wij een mogelijkheid 
scheppen om, met een medische verklaring, in tijden dat de baan alleen open is voor draagtasspelers toch 
met een trolley te lopen.
Dat kan dan alleen met een door Frans Nijman (die is streng!) afgegeven medische verklaring.
De Marshall mag dat controleren. En alleen met een leentrolley met winterbanden van de club.
Daarbij willen we, om de baan zoveel mogelijk te sparen, de trolleygebruiker dringend vragen om:
1.   Geen eigen trolley te gebruiken
2.   Met een lichte tas de baan in te gaan
3.   Met een halve set clubs te spelen
4.   Niet meer dan 9 ballen mee te nemen
5.   Onnodige spullen uit de tas te halen
6.   Hele natte plekken te mijden
7.   En natuurlijk alle respect voor de baan te tonen, niet over tees, foregreens of tussen green en
       bunker te rijden.

Om goed voorbereid te zijn op de volgende natte periode kunt u zich nu reeds aanmelden bij Frans Nijman 
voor de medische verklaring.

Intussen duimen wij voor droog weer en net voldoende regen voor goede grasgroei.

Namens baancommissie en bestuur,
Jeroen de Wit

 Gebruik van draagtas en/of trolley 
in de herfst en winter
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Van de Baancommissie

In de vorige Putter is een dringende oproep 
gedaan om de baanregels na te leven. Wat 
schetst onze verbazing, dat bij een rondgang 
van de BC met een toeleverancier er op de 
damesdag van 18 mei zichtbare sporen van 
trolleys te constateren zijn op Hole 2 bij de 
eerste bunker op de voorgreen en zelfs de 
green. (Zie foto) Men leest kennelijk de Putter 
niet of men heeft lak aan de oproep van de BC. 
Een dikke onvoldoende voor de betreffende 
dames! Overigens zijn er ook heren, die zich
 hieraan bezondigen.

De weersomstandigheden in dit voorjaar hebben ervoor gezorgd, dat de baanconditie aanmerkelijk 
is verbeterd. Wellicht dat we het zelf liever iets warmer hadden willen hebben maar voor de baan 
is het een zegen. Een aantal greens (vooral 3 en 7) baren nog wat zorgen. Alle greens zijn inmiddels 
weer bezand en zodra het iets droger is, zullen de greens worden geverticuteerd. Om de mosvorming 
te bestrijden zijn hier en daar gaatjes ontstaan waardoor de greens wat hobbelig zijn. Door deze 
maatregelen hopen we dat te herstellen.
De fairways zijn over het algemeen in prima conditie. Dit is duidelijk een gevolg van het natte voor-
jaar en daarom is besloten om in eventuele droge periodes handmatig te gaan besproeien. Dat is 
helaas een tijdrovende zaak en daarom is met het bestuur overlegd of er geïnvesteerd kan worden in 
een permanente fairway beregening. Door het bestuur is groen licht gegeven om te onderzoeken of 
dit financieel een haalbare kaart is.
Wanneer ertoe zal worden overgegaan om dit te realiseren dan zal de uitvoering pas in de herfst 
plaats vinden.
U heeft kunnen constateren hoe het nieuwe maaibeleid er uit is gaan zien en dit patroon zal door 
Willem van Bosschinga in GIS worden gezet, zodat er niet weer misverstanden kunnen ontstaan wat 
natuur is en wat tot de golfbaan behoort.

Hessel van der Zee
Hielke van der Gaast
Sytze Kingma
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Golfregels, kort uitgelegd, deel 2

Verloren bal, provisionele bal, bal in hindernis, 2de bal spelen.
Zoals in een vorige Putter al geschreven, de baan moet meer “kruidenrijk grasland” bevatten om de status 
van natuurbaan te behouden. We zien inmiddels de resultaten, het gras staat duidelijk hoger. Dat betekent 
vaker een verloren bal en vaker onzekerheid of een bal verloren is buiten of binnen een hindernis.

Een bal is in een hindernis als het bekend of praktisch zeker is (95%) dat een bal in de hindernis ligt. Dat 
betekent dat je de bal werkelijk de hindernis hebt zien ingaan of de situatie moet zodanig zijn dat je de bal 
zou moeten zien als die buiten de hindernis ligt, bijvoorbeeld een open gebied met kort gras. Bij twijfel is 
het een verloren bal. 
Twijfel kan ontstaan als er lang gras is achter een heuveltje, zoals rechts op hole 6, of bomen langs de hin-
dernis die het volgen van de bal belemmeren en een bal kunnen tegenhouden, zoals rechts op hole 3. Als je 
de bal dan niet vindt binnen 3 minuten, is de bal verloren. Je mag dus niet aannemen dat de bal dan wel in 
de hindernis zal liggen. 

Als een bal verloren is of OOB moet je met 1 PS de bal opnieuw slaan binnen 1 stoklengte van de plek van 
waar je de bal geslagen hebt. (Voor de alternatieve regel zie verderop). 

Als een bal misschien verloren is of misschien OOB, is het verstandig een PB spelen, tenzij je de alternatieve 
regel wilt toepassen.

De PB moet je opgeven als de OB gevonden wordt, ook als de OB in een hindernis blijkt te liggen, ook als 
die onspeelbaar ligt.
De PB wordt de bal in het spel als de OB niet binnen 3 minuten gevonden wordt of als de PB gespeeld 
wordt vanaf een plek dichter bij de hole dan waar de OB vermoedelijk verloren is of OOB is gegaan.

De alternatieve regel
Als je geen PB hebt geslagen en de bal blijkt OOB of verloren, dan mag je “cirkelen” naar de fairway en daar 
een bal droppen, maar dan met 2 PS. Dat kan alleen als een plaatselijke regel (E5) 
dat toestaat. Dat is niet overal en niet in elke wedstrijd het geval.

Of je gaat terug naar waar je de bal geslagen hebt en speelt een bal opnieuw met 1 PS.

Wil je de volle 3 minuten zoeken en zeker als je terug moet lopen voor een slag, laat een achterliggende 
flight die klaarstaat om te slaan eerst door!

Soms bestaat er twijfel over een regel of onduidelijkheid of een bal binnen of buiten een hindernis verloren 
is. Overleg bij twijfel met je flightgenoten en blijven twijfels bestaan, speel gewoon verder of speel 2 ballen 
(zie Regel 20-1c) en leg na afloop het probleem aan de wedstrijdleiding voor. Het zou kunnen dat je dan nog 
1 of 2 P.S. krijgt (gebeurt ook in het professionele circuit). 

Lees Regel 18 en Regel 5.6

Paul Melai, R&HC
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     Op sites waar golfregels uitgelegd of besproken worden, worden 
    vaak afkortingen gebruikt. Veelal in het Engels.      
    Hieronder een lijst met de meest voorkomende afkortingen.                         
                                                                          
. AGC Abnormal Ground Conditions – Abnormale baan omstandigheden
. BIP Ball In Play – Bal in spel
. CL  Clublengte
. CW  Casual Water – Tijdelijk water (TW)
. GH Gele Hindernis
. GUR Ground Under Repair – Grond in bewerking (GIB)
. IO Immovable Obstruction – Vast obstakel (VO)
. KVC Known or Virtually Certain – Bekend of praktisch zeker (BOPZ)
. LB  Lost Ball – Verloren bal
. LI Loose Impediment – Los natuurlijk voorwerp
. LO Los Obstakel
. LR  Local Rule – Lokale regel – Plaatselijke Regel (PR)
. MO Movable Obstruction – Los obstakel (LO)
. NPR Nearest Point of Relief – Dichtstbijzijnde punt zonder belemmering
. OB Originele Bal (de bal waarmee je hebt afgeslagen)
. OI Outside Infuence – Invloed van buitenaf
. OOB Out of Bounds – Buiten de baan
. PB Provisionele Bal
. PG Putting Green 
. PS Penalty Stroke(s) 
. RH Rode Hindernis
. SB Serious Breach – Ernstige overtreding
. TLR Temporary Local Rule – Tijdelijke lokale regel
. UB Unplayable Ball – Onspeelbare bal
. WB Wrong Ball – Verkeerde bal (VB)

Attentie iedereen:
 
Old Grand Dad wedstrijd 16 juni 2021 | 9 en 18 holes

Jaarlijks word deze gezelligheidswedstrijd georganiseerd ten behoeve van het 
goede doel: Golfende grootvaders steunen gehandicapte jongeren. Deze wedstrijd 
stond in eerste instantie gepland op 19 juni maar i.v.m. de Golf 11 Steden wedstrijd
is besloten de O-G-D-wedstrijd te verplaatsen naar woensdag 16 juni.

Allen: Schrijf u in - doe mee en steun dit goede initiatief.
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Mezenkastjes project (deel 2)

Het mezenkastjes sponsorproject van begin dit jaar 
(zie de Putter van februari) heeft ervoor gezorgd dat er nu 83 
nieuwe nestkastjes in de baan hangen. Deze kastjes moeten 
jaarlijks schoongemaakt worden en in het voorjaar worden alle 
kastjes een paar keer gecheckt op de aanwezigheid van een 
broedsel. De oude kastjes die op en rond de baan hangen wer-
den gecontroleerd door de vogelwacht Nije- en Oudemirdum, 
maar de nieuwe kastjes worden gecontroleerd door een groepje 
vrijwilligers van de golfclub.

Op 3 mei zijn de vrijwilligers geschoold door de vogelwacht. Ge-
wapend met een ladder zijn wij de baan in gegaan en begonnen 
bij kastje 1 bij de green van hole 9. 
Meteen bingo .... 5 eitjes van de koolmees in een prachtig 
nestje van mos, en deze koolmees was nog niet uitgelegd. Er is 
ons geleerd dat de koolmees meestal rond de 10 eitjes legt en 
de pimpelmees soms wel 15 voordat ze gaan broeden. Ook de 
vorm, grootte en kleur van de eitjes moet bekeken worden om 
te weten om welk soort het gaat. Kastje 2 was ook bezet en zo 
ging het maar door, uiteindelijk blijkt 60% van de kastjes be-
woond te zijn en zijn er in totaal ca. 270 eitjes gelegd! Dit zullen 
er nog meer worden omdat veel legsels nog niet compleet zijn. 
Het overgrote deel van de kastjes is bezet door kool- en pimpel-
mezen, prima voor het uiteindelijke doel, het bestrijden van de 
eikenprocessierups. In enkele kastjes broeden ook andere vogels 
zoals spreeuw en bonte vliegenvanger.

Op 2de pinksterdag hebben wij een 2e ronde gemaakt om te kij-
ken hoeveel van de kastjes uiteindelijk bewoond zijn en hoeveel 
jonge vogels er zijn. Ook moesten een paar kastjes gerepareerd 
worden omdat er een paar ‘dakloos’ waren geworden door de 
harde wind die de afgelopen weken een paar keer heeft huisge-
houden. 
Het overgrote deel van de eitjes blijkt uitgebroed te zijn en 
de kastjes zitten dan ook propvol met jongen, naar schatting 
150-200! De ouders vliegen af en aan met rupsen en andere 
lekkernijen. De bonte vliegenvangers die 6 nestkastjes hebben 
uitgekozen zijn wat later dan de mezen en zitten nog allemaal te 
broeden.

Al met al is dit eerste seizoen zeer succesvol verlopen met een 
bezetting van de kastjes van 60%. Er zijn veel jonge mezen en 
de jonge bonte vliegenvangers zitten er nog aan te komen. Nu 
hopen dat er komende zomer geen eikenprocessierupsen meer 
in de bomen zitten, wij zullen het zien!

Namens de werkgroep ‘nestkastjes’
Taco Bruin
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NGF-competitie                                                                                                                                 

Zoals velen van jullie zullen weten, hebben we ook bij GC Gaasterland een aantal teams die in de Nationale 
NGF competitie meestrijden voor de eer van onze club.
Deze NGF-voorjaar competitie vindt elk jaar plaats rond april.
De spelvorm is matchplay en het aantal te spelen holes varieert van 36, 27 tot 18 holes per wedstrijddag.

Om precies te zijn hebben we:
2 damesteams die op donderdag spelen 
1 herenteam speelt op zondag en 
3 herenteams die aan de vrijdag-senioren competitie meedoen. 

Een team bestaat uit 6 spelers, maar het is wenselijk om minimaal 1 reservespeler te hebben. Er zijn 5 wed-
strijddagen waarvan men 1x “gastheer” is. (Thuis dus eigenlijk)
Nou ja, dat was voor Corona, want helaas ging de NGF-competitie al 2 seizoenen niet door.

Om toch nog iets van “competitie” te hebben, is er in april een “interne NGF-team competitie” georgani-
seerd. Elders in dit nummer staat een verslag daarvan.
Er werd bij mij (en andere deelnemers) ten tijde van die wedstrijden geïnformeerd naar het hoe of wat van 
betreffende NGF-teams.
Ook waren er spontane aanmeldingen om ook in aanmerking te komen voor een team.
Welnu, dat kan! 

Binnen onze club is er ruimte voor 8 competitieteams (dus 2 extra teams).
Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan aan per mail* of in een later stadium op het inschrijfformu-
lier in het clubhuis.
Let op! Aanmelding* is geen garantie voor een plek in een team. Afhankelijk van het beschikbaar aantal 
spelers, zullen er teams geformeerd worden door (o.a.) de huidige teamcaptains onderling. Je zult begrij-
pen dat dat is op zich al een aardige puzzel is. 
Daarnaast dien je een redelijk speelniveau en “actieve handicap” te hebben (bewuste wedstrijden zijn veel-
al zónder handicap verrekening)
De WeCo van onze club vraagt een geregelde deelname aan clubwedstrijden en -kampioenschappen.

Kosten: 
Deelname vraagt een kleine investering. (Bv reizen naar de clubs in je poule, clubkleding en (voordelige!) 
teamlessen)

*Aanmelden: 
Mail je naam/ m/v/ handicap /voorkeur speeldag (donderdag (dames) of vrijdag (heren 50+) of zondag), 
voorkeur 27 - of 18 holes (er is geen 36 h team)
naar infodegaast@gmail.com

Competitie spelen is vooral:
Al ruim van tevoren gezamenlijk lessen en trainen met je team; die lekkere wedstrijdspanning die je beter 
laat spelen (nou ja, meestal dan...) spelen op andere banen, nieuwe (meestal leuke...) mensen ontmoeten, 
strijden voor je team én onze club.
En euhh… verliezen is eigenlijk geen optie, maar de wereld draait er gewoon om door hé!? :-)

Tot snel op de baan!

Marten v.d. Heide
NGF-coördinator GC Gaasterland
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Pandemie en golfcompetitie

De wereld is in de war. Er zijn veel beperkingen en het meest vervelende is dat de leefregels elke week ver-
anderen. Veel sporten zijn niet mogelijk, gelukkig mogen we wel golfen. 
De vraag was ook gaat de NGF-competitie dit jaar wel door. Maar een mens moet plannen maken en leuke 
vooruitzichten hebben dus: de competitie teams werden ingedeeld. De teams trainden afgelopen winter 
hard onder de bezielende leiding van onze pro Rob Oosting.  Onderdelen als de swing en het korte werk 
kwamen aan bod. Elk jaar maak je weer dezelfde fouten. 
Om beter te leren golfen is lessen nemen ook een must. Het korte werk is in de winter soms lastig om te 
oefenen. Het is vaak koud en soms vriest het.  Door de pandemie hadden we ook een tijdje niet kunnen 
spelen. Dan besef je weer wat je mist. Het was alleen al een feestje omdat je met z’n allen aan het oefenen 
bent. Normaliter mag je maar 1 persoon thuis op bezoek hebben, en wij staan daar met 8 vrouwen te trai-
nen. Hoe bijzonder en gezellig is dat. 
Indien de NGF niet door zou gaan kwam Marten van der Heide met een geweldig alternatief plan. 
We zouden een onderlinge competitie spelen op onze eigen mooie natuurbaan. Zoals al verwacht werd de 
NGF-competitie voor het 2e jaar afgeblazen en de team captains organiseerden onze eigen Gaasterland 
competitie. 

Twee dames en vier herenteams zouden strijden om de eer van Gaasterland. 
De wedstrijden bestonden uit 9 holes Matchplay met halve handicapverrekening.  Zes spelers speelden 
tegen elkaar. 
Matchplay is een heel mooi spel want hierbij kun je tenminste nog wel eens een hole slecht spelen. Voor 
mij is het elke keer een feest als ik met iemand dit spelletje mag spelen. 
Bij winst, waren er 2 punten en bij gelijk spel 1 punt te verdienen. Bij gelijke stand zouden de gewonnen 
holes de doorslag geven. 

In de maand april werd er de donderdag en vrijdagochtend gespeeld. Het was een spannende strijd. De 
teams waren allen aan elkaar gewaagd. Vaak viel pas de beslissing van overwinning of verlies bij hole 9. 
Na afloop kwamen de sterke verhalen en werd er nog uitgebreid gepraat over de mooie slagen of gemiste 
putjes. Met spanning werd er gewacht op de andere spelers. En waren we allen nieuwsgierig naar de uit-
slag. Onder het genot van koffie-to-go en de heerlijk zelfgebakken koekjes.  
Wat zijn wij bevoorrecht dat we dit konden doen in deze tijd van pandemie. 
Sporten en gezellig op gepaste afstand praten en iets nuttigen. 

De uitslag bleef tot op de laatste dag spannend. 
Dames 1 moest winnen van heren 3 voor de eindoverwinning. De dames waren goed op dreef en wonnen 
die partij glansrijk. Een hele kunst om van de mannen te winnen. 

De uitslag: Dames 1 - eerste met 9 punten. Heren 1 vrijdag team - tweede met 8 punten. Heren 1 zondag - 
derde met 7 punten.
 

        Een bevoorrechte golfster
                    Bea Wiarda
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Terras is weer open.

Wat hebben we er met z’n allen naar uitgekeken en eindelijk was het 19 mei zover: het terras mocht weer 
open. 
En wat zijn we blij, niet alleen maar een koffie- of thee-to-go, maar ook weer een glas bier, een glaasje wijn 
en heerlijk weer die bitterballen. Wat hebben we het gemist, zitten op het terras en weer andere leden 
kunnen spreken. Of het nu koud is en harde wind, dat deert ons niet.
Ook mogen we weer iets bestellen van de menukaart, en daar wringt de schoen. Omdat we de koffie en 
thee gelijk mee konden nemen, zijn de meeste leden niet meer gewend om hun QR code op de NGF-pas 
te scannen en van hun tegoed te consumeren, maar gelijk hun pinpas gebruiken. Dat was wel net zo mak-
kelijk. Maar nu we weer van de menukaart kunnen bestellen en de bestelbon in de keuken komt, weten de 
medewerkers van de JPvandenBent niet wie de bestelling heeft gedaan. Stel je voor, één van de medewer-
kers roept op het terras “Ik heb hier een portie bitterballen” en 5 mensen steken een hand op. Dat is heel 
vervelend voor de medewerkers.
Zullen we de medewerkers van de JPvandenBent een handje helpen?
Als u uw QR code scant, komt op de bestelbon uw naam te staan, en weten de medewerkers wie de bestel-
ling heeft geplaatst. En u kunt uw bestelling ook betalen met uw tegoed, dus geen gedoe met 2 passen, uw 
NGF pas en pinpas.
Als u niet weet hoe u een tegoed op uw pas kunt zetten, dan zijn de medewerkers altijd bereid om u dat te 
vertellen en u hierbij te helpen.
De medewerkers van de JPvandenBent zullen u hier dankbaar voor zijn.
Dus: 

  SCAN UW QR CODE

Myrna de Blinde

Niet gewonnen vandaag?
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Receptieruimte

Licht is erg belangrijk voor het doen van ons werk en ja dat geld 
natuurlijk ook (ja juist) voor vrijwilligerswerk.
We hebben voldoende licht nodig om goed aan de slag te kun-
nen. Zowel met kunstmatig als daglicht. 
Daarom de receptieruimte voorzien van een raam in de hoek, 
zodanig dat je van achter de receptie de mensen ook ziet aan-
komen.
We hebben een zonwerende folie geplaatst zodat moeiteloos 
het zonlicht en warmte tegengehouden gaat worden. 
Daarnaast rekenen we af met het gilde dat geïnteresseerd is 
wat binnen te bewonderen is, doordat men niet van buiten 
naar binnen kan zien. We kunnen echter wel van binnen naar 
buiten kijken.

De bemensing van de receptie wordt op dit moment ingevuld 
door 24 vrijwilligers en tevens onze 2 stagiaires. Zij doen dit in 
het kader van hun opleiding gedurende een half jaar. (t/m juni 
2021).
We hebben toch nog behoefte aan vrijwilligers. 
U wordt niet in het diepe gegooid maar krijgt een prima oplei-
ding. Bovendien het is natuurlijk dankbaar werk en het houdt u 
scherp.( 😃voorzover nodig natuurlijk)

Informatie en aanmelden bij 
Myrna de Blinde, Margriet Franke of Simon de Jong

Het is natuurlijk een bijzonderheid maar 
op de verjaardag van de dienstdoende 
Marshall krijgen we een klein “slukje” 
aangeboden.

Het is wel vroeg, 10.00 uur, maar deze 
kans konden we niet voorbij laten gaan.

Nog van harte DdB en proost

Fokko en Simon
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Regels en procedures:  wat moet je doen?

De regels kennen en de regels toepassen als je een wedstrijd speelt is belangrijk. 
Ik schreef daar vorige keer al over. Maar vaak is het probleem: Wat moet ik doen? Wat mag ik doen? 
Kortom dat gaat over procedures en gedrag. 
Gedrag stond vroeger in een apart hoofdstuk (Etiquette) in de golfregles. 
Nu staat het prominent onder Regel 1 van de golfregels. Het wordt als volgt ingeleid:
Doel van de regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel:
• Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij ligt.
• Speel volgens de regels en in de geest van het spel, “The Spirit of the Game”.
• Als je een regel overtreedt ben jij zelf verantwoordelijk om je straffen toe te passen, zodat je geen  
 mogelijk voordeel behaalt op je tegenstander bij matchplay of andere spelers bij strokeplay.

Fantastisch samengevat! Als je dit serieus toepast, speel je sportief en heeft iedereen plezier.  Eigenlijk is de 
norm voor gedrag: respect voor je tegenstander/medespeler, voor de baan en voor de regels (NB daar valt 
ook het wedstrijdreglement onder). In regel 1. Worden deze normen verder in detail uitgewerkt.
Maar soms weet je de regels niet precies, wat dan? Allereerst: je hebt altijd het regelboekje bij je (spe-
lerseditie is genoeg) of je hebt je smartphone bij je met daarin de ‘rules of golf” app. Mag je dan wel een 
smartphone daarvoor gebruiken? Ja zeker dat mag. Maar je mag geen apparatuur/apps gebruiken die slope 
of wind meten. Maar wat als dat te lang duurt? Dan mag je met je medespeler/tegenstander overleggen. 
Maar is dat dan geen verboden advies? Nee, zeker niet. Sterker nog bij strokeplay ben je als speler verplicht 
een geconstateerde overtreding van de regels te melden. In regel 20 staat letterlijk:
Je behoort andere spelers in de wedstrijd te beschermen. Als je weet of denkt te weten dat een andere 
speler in strijd met de regels heeft gehandeld en zich daar niet van bewust is of dit negeert, dan behoor je 
die speler, de marker van die speler, een referee of de Commissie daarvan op de hoogte stellen. Dit behoor 
je zo snel als mogelijk te doen en in ieder geval voordat die speler zijn scorekaart inlevert. Wanneer je dit 
nalaat, kan dat worden gezien als ernstig wangedrag met diskwalificatie tot gevolg.
Je kunt dus ook nog ernstig gestraft worden als je het niet doet! In alle gevallen: Zorg dat je onmiddellijk 
na de wedstrijd eventuele regelkwesties met de wedstrijdleiding oplost, voordat de kaart getekend wordt. 
Desnoods bel je even naar Paul, Gert, of Wink om te vragen hoe je moet handelen. Nog een opmerking 
in dat stadium: belast de wedstrijdleiding niet met puzzeltjes door onduidelijke kaarten in te leveren, kijk 
de bruto scores goed na, vermeld indien van toepassing de stableford-punten en vergelijk als controle de 
optellingen.

In de WhatsApp-groep is pas nog de matchplay situatie behandeld. Je ziet dat je tegenstander een fout 
maakt, maar je wilt hier geen werk van maken. Er is verschil tussen een fout van je tegenstander negeren 
en afspreken een geconstateerde fout niet te bestraffen. Dat laatste is hetzelfde als afspreken de regels niet 
na te komen en dat mag niet.
  
Nog een tip: er is een WhatsApp groep waar je regelkwesties kunt voorleggen. 

Als je mee wilt doen stuur 
dan een bericht aan 
Wink Blomsma
06-54986718.
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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

www.vanroedenwatersport.nl

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, 4, 5, 7 & 8

  Poortema & Van Roosmalen


