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Beste leden,

Het is een moeilijke tijd nu niemand op golfvakantie naar het buitenland kan en er verder weinig te doen is 
behalve golfen. Dat is te zien: de baan is elke dag vol. Om het gebruik van de baan te optimaliseren heeft het 
bestuur in overleg met de marshals besloten om een proef te doen met het toestaan van 4-bal-flights. 
In de maand november zal het reserveringssysteem Teetime zo worden aangepast dat u 4-bal-flights kunt 
boeken en tot 4 personen in een flight kunt aanvullen. Na 2 en na 4 weken gaan we kijken of de baancapaci-
teit daadwerkelijk is toegenomen en of er incidenten door langzaam spel of doorstroming in de baan 
geweest zijn die de 4-bal als oorzaak hebben.

Belangrijk is daarbij dat de spelers in een 4-bal-flight goed doorlopen en aansluiten op de flight voor hen. 
Gemiddeld maximaal 12 tot 13 minuten spelen per hole, een uur na afslag op de tee van hole 6. Maximaal 1 
minuut zoeken en niet blijven zoeken als duidelijk is dat de bal niet gespeeld kan worden. Afslaan van rood 
in plaats van geel of oranje in plaats van rood kan ook helpen om tempo te houden. Als het niet vlot loopt is 
overschakelen op best ball ook een optie. 
We hebben overwogen om een minimale handicap te koppelen aan 4-bal-flights. Echter het is niet zo dat 
lage handicappers altijd sneller spelen. Belangrijker dan het aantal slagen is de zoektijd beperken, doorlopen 
en max 40 seconden de slag voorbereiden.

Wat het reserveren betreft: elders in deze Putterbrief geeft Margriet Franke duidelijke aanwijzigingen en tips 
hoe hier mee om te gaan. Graag wil ik benadrukken dat bijboeken bij een flight met clubgenoten heel goed 
is. De baan wordt beter benut en het is leuk om andere leden te leren kennen. 
En we zijn immers een zeer gastvrije club, ook voor elkaar! 

Het blokkeren van de flight mag wel als het een wedstrijd betreft, bijvoorbeeld in het kader van de ladder-
competitie. Zie de instructie van Margriet. Bij uitzondering kan ook om belangrijke persoonlijke redenen het 
opvullen van een flight geblokkeerd worden. In dat geval mag u Margriet mailen of WhatsAppen, zij blokkeert 
uw flight dan voor anderen.

Tenslotte: het komt nog voor dat leden die twee reserveringen hebben staan nog een derde reservering ma-
ken, vermomd als gast. Dat is echt niet de bedoeling. Als we het zien zal ik u bellen om ingehouden beleefd 
uit te leggen dat u zo andere leden dupeert omdat zij zo minder keuze hebben. 

Laten we allen duimen dat het aantal besmettingen afvlakt en we mogen blijven golfen!

Veel spelplezier,

Namens het bestuur,
Dita Meijering
Jeroen de Wit



             Spelregels voor starttijden reserveren

   1. Het is voor leden niet toegestaan meer dan 2 reserveringen in het 
 vooruitzicht te hebben. Pas als je de eerste reservering gelopen hebt
  is er nog een reservering te boeken. 
 Het meedoen met een wedstrijd georganiseerd door de WeCo telt hierbij niet mee.

   2. Flightgrootte. Er wordt nog steeds uitgegaan van flights van 2 of 3 spelers.
 Vanaf november komt er een proef met flights van 4 spelers.

   3. Een flight die matchplay speelt – alleen al omdat het een 2-bal is – gaat sneller door de baan dan de meeste   
 andere flights. Het is ook voor de marshal die bij hole 1 staat handig om te weten of het bijv. een ladder wed-  
 strijd is.
 Kies daarom als derde speler in de flight voor ‘Ladderwedstrijd”.

   4. 18 holes rondes kunnen gereserveerd worden. Let op: er zijn wel wat consequenties. Het programma Tee  
 time gaat uit van een 2e start 2 uur na de start van de eerste ronde. Genoeg voor een (sanitaire)  stop halverwege,  
 maar mogelijk niet altijd gewenst. En soms is die tweede starttijd al bezet en blijkt die boeking niet te lukken. Het  
 programma boekt dan geen andere tijd.
 Kies er in dat geval voor om tweemaal een 9 holes ronde te boeken. Dan kun je zelf de starttijden bepalen.   
 Het nadeel hiervan is dat die twee rondes van 9 holes ook als twee reserveringen tellen.
 Vooral bij een matchplay wedstrijd over 18 holes kan het boeken van twee rondes een gewenste optie zijn.
 
   5. Nieuw is dat er doorgelaten mag worden. Maar doe dit niet te vlug: over het algemeen levert doorlaten 
 nauwelijks tijdwinst op. Heb geduld!

   6. Speel je regelmatig met dezelfde leden van onze club, dan kan het handig zijn om deze in de categorie 
 Vrienden toe te voegen. Daarvoor moet je op de homepage van Gaasterland naar leden/e.golf4u en daar dan 
 naar je profiel. Scrol wat naar beneden tot je Vrienden ziet staan.Hier kun je met de eerste letters van de achter  
 naam vrienden kiezen. Deze staan dan in Teetime onder het kopje vrienden.

    7. Spelen in de winter is ook een plezierige tijdsbesteding. Maar door de duisternis zijn het aantal startmomenten   
              beperkt. 
 Probeer daarom zoveel mogelijk alle startmogelijkheden te benutten door aan te sluiten bij een niet geheel 
 volle flight. Desgewenst kun je dat per mail of whats-App vragen.

    8.. Soms lukt het niet om aan het eind van de dag een starttijd te reserveren. Dat wordt veroorzaakt door het gege-  
 ven dat het aan het eind van die ronde te donker wordt.
 Wil je toch spelen en evt. de baan eerder verlaten bijv. bij hole 7 neem dan contact op met het clubhuis en vraag   
 de barmedewerkers een tijd te reserveren. Geef wel op dat je lid bent en geef je persoonscode door (4 of 3 letters  
 van de achternaam + een cijfer), zodat je niet als gast, maar als lid wordt ingeschreven.

   9. Inschrijving terugtrekken. Tot vlak voor de starttijd is het nog mogelijk om een reservering te annuleren. Is   
 de flight door een ander dan jij aangemaakt, dan kan je eigen inschrijving verwijderd worden, maar die van de   
 eerste inschrijver niet. Dat moet die persoon in kwestie zelf doen.
 Wel is het gewenst dat van een late afmelding de marshal (06-82465647) op de hoogte gesteld wordt. 
 Daardoor kan hij of zij de regeling bij hole 1 beter begeleiden.

 
 Zie voor het vervolg de volgende pagina.



 Helpdesk voor leden en registratieleden

  

     En soms lukt dat niet. 

    Bel dan niet naar het clubhuis, want daar hebben ze het in deze tijd al zo druk. Bovendien word je dan als ‘Gast’ 
 ingeschreven en dat betekent eigenlijk dat je greenfee moet betalen.
    
   Wat dan wel?

    Simon de Jong en Margriet Franke zijn bereid als helpdesk de leden te assisteren.
    Dat kan zijn omdat 
    * het inloggen voor een starttijd reserveren niet lukt, of 
    * dat het niet lukt de digitale NGF pas te downloaden, of
    * omdat Safari je niet toestaat te reserveren, of
    * omdat je de Egolf4u App niet kunt downloaden.

    Heb je hulp nodig, neem dan contact op met een van beiden.
    Misschien kan een telefoontje al helpen, maar het is ook mogelijk om een afspraak te maken met een van ons 
    om bijvoorbeeld op de club te werken aan een oplossing.

    Simon de Jong  06-54 74 22 41 sijmendejong50@gmail.com 
    Margriet Franke  06-51 08 46 18 margriet.franke@hetnet.nl

Belangrijk nieuws 

Vanaf maandag 2 november bestaat de mogelijkheid een beker koffie, thee en/of een broodje to-go te bestellen en moet dan 

worden meegenomen de baan in.

Ook kunt u appeltaart, hutspot en soep bestellen (voor thuis uiteraard) die de JPvdB St met liefde weer gaat maken.
                    

12 persoons                                        € 6,75                                           € 5,75   
      € 9,-                                        2 persoons                                  2 persoons

Misschien een idee wanneer u gaat golfen/teetime hebt geboekt minimaal 2 dagen van tevoren per e-mail aangeven wat u wilt 
bestellen en kunt u het na het rondje golf meenemen. (m.i.v. 3-11-2020)
E-mail: golfclubgaasterland@jpvandenbent.nl

Het terras is gesloten voor iedereen en even nazitten met zelf meegebrachte koffie/thee/wijn en koek is helaas niet mogelijk!! 



Prijsuitreikingsbabbel  Maandwedstrijd oktober 2020.

Afgelopen vrijdag was het blijkbaar voorlees- en verhalenverteldag dus begin ik maar met een verhaaltje:
Toen ik nog werkte, ik gaf o.a lessen beeldende vorming op een Pedagogische Akademie probeerde ik af en toe eens wat 
anders uit. Om een voorbeeld te geven: als je tegen studenten zegt:  teken maar een vogelverschrikker dan krijg je bij  90 
% van de tekeningen van die kaarsrechte, midden in het beeldvlak geplaatste vogelverschrikkers.  Dus probeerde ik eens 
een meditatie oefening uit. Ga rustig ontspannen zitten, ogen dicht. Ga met je aandacht naar je voeten , daar draaien 2 
rode ballen, laat ze langzaam naar boven draaien door je kuiten, langs je knieën etc zo naar je kruin. (om de aandacht 
naar binnen te krijgen). Stel je nu voor: we gaan een natuurreisje maken, je zit in een bootje en je vaart door een slootje 
tussen de weilanden en dan zie je ineens, als je schuin naar boven kijkt, zo tussen het riet door, daar boven, een vogel 
verschrikker in de wind staan. Hoe ziet dat er uit? Of je bent nu een vogel in de lucht en je vliegt boven de landerijen. Be-
neden, recht onder je zie je een vogelverschrikker staan….Als je ze daarna laat tekenen dan kreeg je dus andere tekenin-
gen! Dus ik had zo in gedachten, om nu hier te beginnen (niet echt hoor) met een dergelijke meditatie oefening ; ga met 
je aandacht naar binnen en dan: stel je voor, het is vandaag een stralende dag en je hebt fantastisch gespeeld, je bent 
wat opgewonden, je hebt al twee glaasjes bubbeltjes gehad, koude hapjes, bitterballen en van die heerlijke garnalen, en 
je denkt dat je vandaag gaat winnen. Het ziet er vandaag door het virus niet zo uit maar hou dat gevoel maar even vast. 
Met een beetje geluk gaat het je vandaag lukken. Maar met het woord ‘geluk’ moet je een beetje oppassen. We zijn het 
woord ‘geluk’ een beetje als een toestand gaan definiëren, terwijl we allemaal weten dat ‘geluk’ meer momentaal is. De 
Fransen hebben een betere term voor geluk: Le Bonhour , een mooi uur. Sommige zullen zeggen: Geluk is toeval; het 
valt je toe. Het is dus broos. Geluk kan ook betekenen: ge-lukt, iets is gelukt Maar als geluk: het is gelukt betekent dan 
waren er vooraf intenties.
Er zijn twee mogelijkheden van intenties:
1. je had er je zinnen op gezet om deze wedstrijd te winnen en dadelijk zal blijken of dat inderdaad is gelukt: le bon  
 heur, het geluk.  Je voelt al: voor slechts weinigen weggelegd.
2. je voelt je verbonden met mensen, deze mensen, deze club, en je schept er genoegen in dat je met deze mensen   
 kunt existeren, ook hier voel je al, als het is gelukt een mate van geluk: le bonheur Ook geluk dus. 

En af en toe is er ook ongeluk: Zo’n dik jaar geleden in Nijemirdum, het huis achter ons brandde door een felle uitslaan-
de brand helemaal af. Het domste wat die mensen nu zouden kunnen doen zou zijn om die oude boerderij met een-
steens muren en tamelijk sleets rieten dak weer precies zo te herbouwen. De kans deed zich nu voor om iets beters te 
bouwen: met een spouwmuur , een pannendak en iets groter. En dat hebben ze ook gedaan.
De coronacrisis is eigenlijk ook een plotselinge uitslaande brand maar dan in onze economie, en dus ook in ons dagelijks 
leven. En ook hier dient zich ineens de noodzaak aan om, op korte termijn, nieuwe beslissingen te nemen voor de lan-
gere termijn. Het zou denk ik heel dom zijn om (terwijl we allemaal weten wat er niet deugt) het ‘oude’ doen en denken 
weer terug te willen bouwen. Dus weer te streven naar 650.000 vluchten per jaar van/naar schiphol, het openen van 
Lelystad, het naar gas/olie boren in de waddenzee, of een grindindustrie te starten in het IJsselmeer. 
Hetzelfde geldt echter ook voor onze club, een bezinning op wat het coronageweld voor ons betekent en wat ons vanaf 
nu te doen staat. En volgens mij kunnen we dat goed.  Ik loop hier nu zo’n 10 jaar rond, en in die tijd is het clubhuis ver-
groot, zijn we een Eco-baan geworden, hebben we zonnepanelen geplaatst, is de v/d Bentstichting binnengetreden, en 
hebben we een stuk grond aangekocht. Wat mij betreft waren dat redelijk visionaire beslissingen.
En we moeten beseffen dat we naast die visionaire beslissingen ook zorg moeten besteden aan het ‘gewone’ clubge-
beuren, we blijven immers een club die door vrijwilligers wordt gerund. In het pragmatische vlak zijn er vele taken te 
verrichten, zie de vele commissies. 
Bij de weg: er zijn 3 vacatures bij de Wedstrijdcie. Juist daar hebben we mensen als U nodig en ik beloof U daar zijn vele 
momenten van le bonheur, geluk te verkrijgen. Halleluja. 
Nu de prijsuitreiking van de maandwedstrijd.

1. Klaas Jan Koenders 
2. Lenie Jorritsma 
3. Cobie Wesselius

PS Een foto van de diverse winnaars treft u aan op de volgende pagina.

Met veel dank John Rethans voor jouw inspirerende en enthousiaste prijsuitreikingen afgelopen jaren.
De WeCo en deelnemers aan de wedstrijden zullen dit missen en zijn op zoek naar een opvolger.



Matchplaynetto:
Dames                                      Heren 
1 Lenie Jorritsma                    1. Peter Wijbenga
2 Ali Melai                                2. Richard de Jong
3 Jannie Euving                       3. Sytze Kingma
4 Geertje Meinema                4. Johan Sikkema 
 
Strokeplay bruto 
Dames:                                     Heren
1 Carola van straten               1. Marten van der Heide
2. Geertje Meinema               2. Jacob Minkema
3. Ali Melai                               3. Peter Lammers

Maandwedstrijden:
1. Kaas Jan Koenders
2. Lenie Jorritsma
3. Cobie Wesselius.



Matchplay Netto kampioenschap 2020

Naast het Strokeplay Bruto kampioenschap, is het Matchplay Netto kampioenschap het enige kampioenschaps toernooi wat 
we dit jaar hebben kunnen organiseren.
13 dames en 19 heren hebben zich opgegeven voor de 18 holes matchplay wedstrijden met handicap verrekening.

In de periode 31 juli tot 1 oktober zijn ongeveer 35 wedstrijden gespeeld. 
Sommige wedstrijden waren binnen 12 holes al beslist, en andere wedstrijden moesten na 18 holes worden beslist.

Op de finaledagen was het moeizaam spelen wegens groot baan onderhoud. Holes moesten worden overgeslagen, de baan 
zat vol gaten, en vaak zat er veel zand aan de bal. Wat opviel is dat toch de lagere handicappers uiteindelijk boven kwamen 
en in de prijzen vielen.
Wegens de Corona regels, konden de prijzen niet binnen worden uitgereikt. Gelukkig was het weer vriendelijk genoeg om dit 
buiten te doen.  Onze voorzitter Jeroen heeft dit met een toepasselijk woord gedaan.

Het zou leuk zijn als we volgend jaar wat meer deelnemers voor het Matchplay kampioenschap kunnen registreren.

Peter Best

(Prijswinnaars staan vermeld op de vorige pagina)

BEGINNERSCUP 2020

In een wisselend decor van zon, wolken en een paar stevige buien is zaterdag 10 oktober jl om de Beginnerscup gespeeld door 
een tiental deelnemers. Voor de Beginnerscup word je uitgenodigd als je in de 12 maanden voorafgaand aan de speeldatum 
je GVB hebt behaald. Je kunt dan ook maar één keer meedoen. De Beginnerscup is dit jaar voor de derde keer georganiseerd 
door de CBG (Commissie Beginnende Golfers) en de wedstrijdleiding was in handen van Peter Wijbenga en Taco Bruin en 
namens het bestuur was Dita Meijering aanwezig. Om meer gelijke kansen te creëren is gekozen voor de spelvorm strokeplay 
individueel. Er deden 10 deelnemers mee die met plezier hun ronde gelopen hebben, zo bleek na afloop.
De winnaars waren: 
1. Daan van den Brule       score van 34 slagen 
2. Dirk Bijlsma                     score van 35 slagen
3. Roelof de Vries               score van 36 slagen. 
Eeuwige roem dus voor Daan van den Brule, wiens naam op de wisselbeker, die in de prijzenkast in het clubhuis blijft, 
komt te staan. 

DJM



 De Herenwoensdag in de winter

Woensdag 28 oktober is de laatste wedstrijdspeeldag voor de heren 18- en 9 holes zomer competitie.
 Als bekend, is de winnaar degene die de hoogste scores heeft behaald over 10 wedstrijden uit een totaal van 16 wedstrijden.   
 Na afloop proberen we de prijzen uit te reiken.
 Helaas dit keer geen gezellig hapje en drankje.

 De winterwedstrijden lopen tot woensdag 31 maart. 
 Zoals inmiddels bekend, kunnen we inschrijven in Egolf4U tot dinsdagmiddag 17.00 uur. 

 De starttijd ‘s winters is vanaf 9.30 uur.
 De wedstrijden (alleen 9 holes) zijn niet qualifying. Wel kun je, als je dat zou willen, een qualifying kaart lopen indien de baan   
 qualifying is.
 Tijdens de winter zullen we wat andere spelvormen doen zoals een ringerscore competitie, matchplay, teamwedstrijd, afslaan   
 van een andere afslagplaats etc.
 We hopen op goed speelbaar winterweer.

 Namens de organisatie:
 Johan Sikkema en Peter Best
  

Kies je tee

De ‘bedoeling’ van golf is, dat je een par 3 hole in 3 slagen loopt, een par 4 hole in 4 slagen enz. Maar dat is alleen voor topspe-
lers weggelegd. Voor de gemiddelde golfer is 1 of 2 slagen boven par echter ook zeer bevredigend en dankzij je handicap kun je 
dan toch met de betere spelers concurreren in wedstrijden.
Minder bevredigend wordt het als je steeds hogere scores dan bogeys of dubbelbogeys scoort. Dat zal vooral hogere handicap-
pers overkomen. Gelukkig is daar een oplossing voor. Afslagen op verschillende afstanden naar de green aangegeven met een 
kleur.
Onderzoek heeft aangetoond dat spelers die van de juiste kleur tee spelen meer spelplezier hebben en snelheid in hun spel 
houden. 
Sinds 2012 is het al mogelijk om van verschillende kleuren tees qualifying ronden te spelen.  De kleur tee wordt bepaald op basis 
van wat de gemiddelde afstand die iemand bij zijn of haar afslag slaat. Het afslaan van de juiste kleur tee is belangrijk omdat we 
daarmee het handicapsysteem aantrekkelijker maken.
Waarom ‘Kies je tee’?
• Beginners, jeugd en sommige senioren ervaren meer succesbeleving en golfplezier als ze van oranje/rood mogen spelen  
 zodat ze de green makkelijker en sneller bereiken. 
• Gevorderde spelers kunnen van verschillende kleuren-tees wisselen om hun course-management te trainen.  
• Families die van dezelfde kleur tee spelen, spelen sneller en hebben daardoor meer plezier in golf als familiesport.

Om golfers te helpen zie je hieronder het advies voor de kleur tee op basis van de afstand van een geslagen bal vanaf de tee.
• Tot 125 meter – Oranje
• Tussen de 125 en 160 meter – Rood
• Tussen de 160 en 190 meter – Blauw
• Tussen de 190 en 225 meter – Geel
• Verder dan 225 meter – Wit

Nu hebben wij alleen maar gele, rode en oranje afslagen. Maar op onze baan is dat voldoende voor hogere handicappers om 
meer parren en bogeys te scoren.

R&HC
(Grotendeels overgenomen van de NGF)
 



Het Wereld Handicap Systeem

Op weg naar een stabiele WHS-handicap
Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat je een objectief beeld krijgt van jouw spelniveau en dat spelers van verschillende ni-
veaus een min of meer gelijke strijd tegen elkaar kunnen spelen. Voor elk handicapsysteem geldt en dus ook voor het WHS: hoe meer 
qualifying scores je inlevert, hoe beter je handicap je golfvaardigheid reflecteert.
Wil je dat je eerste WHS-handicap een goede afspiegeling is van je vaardigheid zoals gemeten door het World Handicap System, dan is 
de beste tip om veel qualifying rondes te gaan spelen, ook nu al, de laatste maanden van dit jaar. De NGF beveelt de Weco’s aan nog 
zo veel mogelijk qualifying wedstrijden te organiseren zolang de baan qualifying is en corona-proof.
Ideaal gesproken heb je zo snel mogelijk 20 scores in je handicapgeschiedenis staan en blijf je geregeld qualifying rondes spelen. Je 
WHS-handicap zal dan een goede weerspiegeling van je spelniveau zijn. 
Spelers die in wedstrijden spelen die niet qualifying zijn (zoals de senioren competitie) doen er verstandig aan de score ook in te voe-
ren als qualifying kaart via de ledenwebsite of de golf.nl app.

Hoe gaat het nu in de praktijk?
Je speelt zo veel mogelijk qualifying rondes en voert dezelfde dag na een ronde je score in via de terminal, de ledensite of de golf.nl 
app. eGolf4u doet de rest. Je ziet gelijk je voorlopige handicap. De nacht erop wordt de PCC (Playing Conditions Calculation) bepaald, 
waarna je definitieve WHS-Handicap Index bekend is voor de volgende Q-ronde. Je handicap zal hetzelfde, lager of hoger zijn, afhan-
kelijk of je score bij de beste 8 van je laatste 20 scores komt. De verwachting is dat in minder dan 10% van de gevallen een PCC invloed 
heeft op het dagresultaat.

De handelingen voor een speler zijn dus weinig anders dan onder het EGA handicapsysteem.
Wel zul je wat andere termen tegenkomen. Hoge holescores die geen stablefordpunten opleveren worden voor de handicap bereke-
ning teruggebracht tot een Aangepaste Bruto Score: de netto dubbel bogey. De totale (aangepaste) score wordt omgerekend naar een 
standaardbaan, dat is dan je Dagresultaat, de basis voor de handicap berekening. 
Je Handicap Index (eerder Exact Handicap) verschijnt dan op je digitale golfpas in de golf.nl app. In de handicaptabel van een te spelen 
baan kun je dan je Course Handicap (eerder je Playing Handicap) opzoeken. De Playing Handicap is nu de term voor een aangepaste 
handicap bij bepaalde wedstrijden. Bijvoorbeeld ¾ (allowance-percentage) van je Course Handicap bij een 4-ball-betterball.

Dus als iedereen per jaar tenminste 20 qualifying scores inlevert, dan is er een goede kans dat je handicap je werkelijke speelsterkte 
weergeeft. 
Handicapcommissie

NGF

 

Jaarlijkse herziening van de handicaps

Elk jaar wordt eind december de jaarlijkse herziening van de handicaps uitgevoerd. 
Gekeken wordt hoe een speler het afgelopen jaar gepresteerd heeft t.o.v. zijn handicap. Blijkt dat veel beter of veel slechter te zijn, 
dan kan de handicap extra verlaagd of verhoogd worden.
Voor de herziening is het noodzakelijk dat een speler minstens 8 qualifying kaarten heeft ingeleverd in de afgelopen 2 jaar.
Omdat de handicaps m.i.v. januari al aangepast worden aan het WHS vindt er dit jaar geen herziening plaats.
In het WHS wordt gekeken naar de 8 beste kaarten van de laatste 20 gelopen qualifying kaarten.
Voor een reële handicap zijn dus minstens 8 kaarten, maar liever minstens 20 kaarten nodig.
eGolf4u geeft keurig weer hoeveel kaarten iemand gelopen heeft. Dan zien we dat de laatste 2 jaar 251 leden minder dan 20 kaar-
ten hebben gelopen en zelfs 107 leden minder dan 8 kaarten. Registratieleden zijn hierbij ook geteld.
Voor spelers die alleen recreatief spelen en nooit aan wedstrijden meedoen is dat geen probleem. Voor spelers die het komende 
jaar met wedstrijden willen meedoen, of het nu gezelligheids-wedstrijden, competities of kampioenschappen zijn, is er werk aan 
de winkel.

Handicapcommissie



 ‼

Winterregels

Vanaf 1 november mogen (niet moeten) de ‘winterregels’ weer.
Er zijn twee regels die ingevoerd kunnen worden:

1 – Markeren, opnemen, schoonmaken en terugplaatsen op de oorspronkelijke plek
2 - Opnemen, schoonmaken en plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke plek
De gebieden waar dat mag kunnen nader gedefinieerd worden.

De bedoeling van de regels is dat je nog redelijke qualifying scores kunt maken.
Nadeel van Regel 2 is dat die slecht voor de baan is. Je ontwijkt de slechte plek door de bal op een mooi plekje ernaast te leggen                 

  met grote kans die plek ook weer te beschadigen door een divot te slaan. Het duurt in de winter maanden voor zo’n plek hersteld    
   is.
Met Regel 2 moeten we dus spaarzaam zijn en pas toepassen als de baan inmiddels zo beschadigd is, dat de bal meestal zo slecht  

  ligt dat een redelijke qualifying score niet meer mogelijk is.
Wordt het nog slechter met de baan, dan kan de baan non-qualifying worden. Maar het streven is de baan ook in de winter quali     

   fying te houden.

We beginnen dan ook in het najaar met Regel 1:

Winterregel
Als de bal van een speler in het algemene gebied ligt, mag de bal worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder       

  straf. 
De speler moet de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op         

  zijn oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2).

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

NB: Als een speler de bal niet op de oorspronkelijke plek terugplaatst (bijvoorbeeld op 15 cm of een mooi plekje naast de oor  
  spronkelijk plek) en de bal speelt, krijgt de speler 2 strafslagen wegens het spelen van een verkeerde plaats.

R&HC



Onze toppers van de JPvdBent Stichting

De dames en heren van de JPvdBent Stichting
hebben zich enorm uitgesloofd en zeer actief bezig 
geweest met het maken van mooie spullen.
Voor thuis - in de tuin voor de vogeltjes - decoratief
en noem maar op.

Uiteraard is het de bedoeling dat onze leden dit
fraais gaan kopen.
Te bezichtigen in het clubhuis en zij staan u graag
te woord over de prijs van de spulletjes.

Doe uw voordeel hiermee !

 



27 en 28 oktober waren de laatste dagen van de zomercompetitie 2020. (dames en heren).
Ondanks Corona-perikelen, baanonderhoud enzovoorts zijn er toch winnaars gekomen.
Proficiat allemaal.

Bij de dames
- 9 holes competitie 
 
1e  Anke Gorter
2e  Janneke Pagels
3e  Marian van Eyk

 

  18 holes competitie 
 
   1e  Cobie Wesselius
  2e  Lenie Jorritsma
                          3e  Ali Melai (ontbreekt op de foto)

9 holes competitie
 
1e   Taco Bruin
2e   Bart Hoekstra
3e   Willem Broere

  18 holes competitie
 
        1e  Peter Lammers
   2e   Douwe Bult
      3e   Sipke Bleeker 



      

 

 
 

                                                    Steun onze sponsoren

                                                                                                                                  hole 1

                                                                         hole 2                                                                             hole 3

                                                                  hole 4                                                                                             hole 5

                                                         hole 7

                                                                                                                                                                   hole 8

                                                                                                                                   

                                                                                                                           hole 9

                                                                                                   

                                                                                            3 oefenholes                                                 Puttinggreen

                                                                drivingrange



                                              Algemeen sponsor

   
                                                                                                                  Sponsor cups in de holes

                                                               Sponsor
                                                               ballenspiraal 
                                                               hole 1

                                                                                                                      Sponsor kunst in clubhuis

                                                               Banksponsoren (bij hole 1, 2, 4, 5, 7 en 8)  

     Poortema & van Roosmalen  
                         Balk                         


