De Putterbrief
Februari 2021

Golfclub Gaasterland Natuurlijk
Nieuwe leden
Dick Koper
Nicolette Koper-Zuijdwijk
Jan de Vries
Rina de Vries-Westra
Peter Wybenga

“It is
bjusterbaarlik
moai yn
Gaasterlân!

Proefleden
Henk Jaarsma
Bertus van der Zijl
Hein Dijkstra
Atze Schaap
Jaap Huisman
Jaap Dijkstra
Twilightleden
Romke Keur
Piet Rinsma
Zomerlid
Pieter Heiwegen
Sponsorleden
Van Roeden Watersport
(Bodil, Rian en Maxime
van Roeden)

Welkom

Informatie over lessen,
clinics of de shop:

allemaal

Rob Oosting, Golfpro
06 13 18 73 47

In deze nieuwsbrief o.a.

W.H.S | Project Receptie | Plaggen | Matchplay Brutokampioenschap |
Dinsdag Damesochtend | Promotie golflessen | Mezenkastjes project |
Handicartwedstrijd | Warmtekussens | Sponsor hole 6 | Sponsoren

u kunt uw les ook
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AGENDA

Kopij inleveren voor:

Voor bijzonderheden zie website en de agenda in Egolf4U

Kopij sturen aan:

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

Telefoonnummer marshal: 06-82465647

De Putterbrief maart 2021- Vóór zaterdag 27 februari
sijmendejong@icloud.com
Verzoek bij het aanleveren: Foto’s als apart bestand
Tekst in Word-bestand. (maximaal 400 woorden)
Als u bijvoorbeeld onverhoopt niet komt golfen op het door U
afgesproken tijdstip - bel even de marshal !!

Wereld Handicap systeem

En? Verrast door je nieuwe WHS handicap? Wel hier en daar grote verschillen toch?
Hoe komt dat nou.
De verwachting was dat de gemiddelde golfer zo’n 3 slagen omhoog zou gaan. Spelers met een lage handicap
wat minder of zelfs omlaag, de hoge handicappers wat meer. Verhogingen tot 5 slagen zijn geen uitzondering.
Hoe komt het dat sommige spelers zo’n enorme sprong maken?
Dan moet je kijken naar de laatste 20 qualifying kaarten. Hoe stabieler je speelt, hoe minder het verschil zal zijn.
Lage handicappers spelen wat stabieler dan hoge handicappers. Heb je het laatste jaar heel goed gespeeld, dan
kun je dalen. Had je het afgelopen jaar een dip of was je herstellende van een blessure, operatie of ziekte waardoor je je handicap nooit speelde, dan kun je flink omhoog zijn gegaan.
Spelers met een handicap tegen de 36 konden nooit een hogere handicap dan 36 krijgen. Dat kan nu wel.
Spelers die al een paar jaar op 36 staan maar dat nooit meer spelen, kunnen flink omhoog gaan.
De grootste verrassingen komen echter voor bij spelers met weinig qualifying kaarten.
Heb je die kaarten slecht gespeeld t.o.v. je handicap, dan ben je misschien met je EGA handicap, die alleen maar
kijkt naar wel of niet in de buffer, 5x 0,1 slag omhoog gegaan.
Maar je WHS handicap, die kijkt naar het aantal slagen, kan aanzienlijk meer omhoog gaan.
Omgekeerd kan ook. Heb je weinig kaarten ingeleverd, waarmee je handicap iets omlaag gegaan is, dan kun je
afgerekend worden op die ene kaart waarop je de sterren van de hemel hebt gespeeld.
Om een handicap te krijgen die je spelniveau redelijk vertegenwoordigt, zijn tenminste 8 kaarten nodig. Om
redelijk stabiel te blijven, zijn er toch echt minstens 20 kaarten nodig.
Een te lage handicap is alleen frustrerend voor jezelf en bij parenwedstrijden ook voor je partner. Een te hoge
handicap is oneerlijk t.o.v. je medespelers.
Dus ik blijf oproepen tot het spelen van veel qualifying kaarten.
En mocht je je afvragen wat die artificiële kaart betekent. Spelers met minder dan 20 kaarten krijgen een artificiële kaart waarop ze precies (virtueel) hun EGA handicap hebben gelopen. Dit moet een extreme verhoging of
verlaging van de handicaptransitie voorkomen.
Mocht je het naadje van de kous willen weten, klik dan in je golf.nl app op “Klik hier” in het openingsscherm.
Paul Melai
Handicapcommissie

↘

Vergeet niet uw infoboekje en sticker 2021 op te halen.

De marshal’s zien er op toe dat u de juiste sticker op uw label hebt .

👌

Project Receptie Golfclub Gaasterland

Met een gepaste trots kunnen we jullie melden dat
vanaf 1 februari 2021 onze receptie is geopend.
We starten met een bezetting (voorlopig) op alle werkdagen
van 09.00 tot 17.00 uur, behalve op de dinsdag-en woensdagmorgens (dan vanaf 13.00 uur) en in het weekend.
We gaan dat doen 22 vrijwilligers.
Uiteraard hebben we meer mensen nodig omdat de kans groot is dat ook in het weekend (en op de dinsdag en
woensdagochtenden) er behoefte aan bezetting zal komen.
Voor Golfclub Gaasterland is het voor het eerst dat we een receptie hebben en dus gaan we 2021 als leerperiode
gebruiken en zullen er in de loop van de tijd veranderingen gaan komen.
Het horeca-gedeelte (en de rest van het clubhuis) blijft dus volledig voor rekening van onze toppers van de JPvdBent Stichting.
De receptie heeft primair als taak telefoon aanname, ontvangst van gastspelers/bezoekers, uitgifte van handicarts/
buggy’s en kunnen u ook van dienst zijn, indien Rob niet aanwezig is, met de verkoop van materiaal uit de shop.
Veel dank aan
Margriet Franke, Jaap Rietman, Myrna de Blinde, Quint Zwart, Frans Ebbelaar,
Johannes v.d.Werf, Gerrit Botke, Trudeke Biermasz en Rob Oosting om alles in zo’n korte tijd gerealiseerd te krijgen.
Nogmaals dank.
Simon de Jong
Projectleider Organisatie Receptie

Waarom
geen plaggen
terugleggen ?

Regelmatig erger ik mij aan alle (verse) uitgeslagen plaggen die ik bij mijn golfrondje zie liggen.
Ik begrijp dit niet. Het is toch een kleine moeite om een plag terug te leggen.
Oké kan begrijpen als het van die kleine, haast geschoren stukjes zijn, maar je komt overal op de baan ook plagen
tegen, als zoden zo groot, die je absoluut niet over het hoofd kunt zien.
Dus even naar je plag zoeken is echt niet moeilijk.
Even voor de duidelijkheid: Een vers geslagen plag heeft grote kans om weer te wortelen en het terugleggen van
een plag zorgt ervoor dat er in het voorjaar, als het gras weer gaat groeien, niet allemaal kuiltjes in de grasmat zitten van uitgeslagen plaggen.
Als leden hebben wij toch ook de verantwoordelijkheid om ONZE baan in zo goed mogelijke conditie te houden of
is dat niet interessant, een ander regelt het wel?
Dus: LEG TERUG DIE PLAG!
Rob Meijering

Matchplay Bruto kampioenschap 2021
Dit jaar wordt weer het Matchplay Bruto kampioenschap georganiseerd.
De inschrijving via Egolf4U is geopend vanaf midden februari. Inschrijven kan tot zondag 14 maart 22.00
uur.
Dit jaar hebben we de volgende categorien:
18 holes Dames (Hcp t/m 36)
18 holes Heren (Hcp t/m 36)
Als er minder dan 8 inschrijvingen zijn wordt voor die categorie geen kampioenschap georganiseerd. Zie
ook het reglement Matchplay Bruto.
De start is vanaf donderdag 18 maart. Het aantal rondes is afhankelijk van het aantal deelnemers. De indeling zal vanaf maandag 15 maart beschikbaar zijn.
De finalewedstrijden moeten op zondag 6 juni zijn gespeeld.
Wij wensen de deelnemers veel plezier met hun wedstrijden. Matchplay is een leuke en bijzondere spelvorm. Daar dit een Bruto kampioenschap is, dus zonder handicap verrekening, zal de beste golfer winnen.
De WeCo,
Peter Best en Gerrit Meinema

DINSDAG DAMESOCHTEND
Gelukkig kunnen we nog een balletje slaan!
Bij deze roep ik alle dames van Golfclub Gaasterland op om eens mee te doen op de damesochtend.
Elke dinsdag speel je met een andere dame ,voorlopig in flights van 2.
Maandagavond is de startlijst bekend.
Op dinsdagmorgen wordt je ontvangen door een van de leden van de damescommissie .
Natuurlijk missen we door “ corona” de gezelligheid, maar op deze wijze kun je toch kennismaken met
andere dames van de club. Ook spelen we regelmatig een andere spelvorm, wat je golfspel ten goede komt.
De maanden februari en maart starten we vanaf 9.30 u, voorlopig alleen 9 holes.
We hopen vanaf 9 maart ook weer 18 holes te kunnen aanbieden, maar dat hangt nog even van de coronamaatregelen af.
Iedereen met een handicap van 54 of lager is van harte welkom dus….schrijf je in via de site.
Dit kan een week van tevoren tot maandagmiddag 17.00 u
Als je meedoet kun je daarnaast gewoon nog 2 keer een teetime boeken.
Hartelijke groet
Trudi Coosemans, namens de damescommissie.
P.S.heb je vragen, je kunt mij altijd bellen: tel nr. 0657333614.

👉

Promotie van aanbieding van een 3-tal gratis lessen voor vrienden, kennissen,
buren van leden Golfclub Gaasterland woonachting in de Zuidwesthoek van Friesland.

Beste leden van Golfclub Gaasterland.
We zijn al een paar jaar bezig met het verzamelen van namen en adressen door onze leden om vrienden,
kennissen, buren, familieleden een mini-cursus van “3 x een golfles” aan te bieden.
Uiteraard denken we daarbij aan serieuze kandidaten welke woonachtig zijn in de Zuidwesthoek van Friesland
(of een 2e huis hebben), zodat we een nagenoeg 100% kans hebben dat deze startende lessers door zullen
gaan.
Deze manier van actievoeren is al een paar jaar succesvol gebleken en vandaar dat we hier in 2021 mee door
zullen gaan. Daarom in het voorjaar 2021 wederom actie:
Wij vragen u ons namen en adressen (uiteraard een emailadres en telefoonnummer) te willen geven van
mensen die geïnteresseerd zijn in zo’n gratis lespakket. Na ontvangst zal onze Pro Rob Oosting contact met
hen opnemen voor het maken van een afspraak. De lessen zullen in principe niet eerder starten dan medio
april 2021.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij ondergetekenden. Opgave via de mail. Wij zijn ons ervan bewust
dat het nog geen april is, maar dan kunt u er alvast actie ondernemen.
Vertel degene die u hebt aangebracht dat hij/zij pas in april een telefoontje gaat krijgen.
Ze hoeven dus nog niet zenuwachtig te worden. Het telefoontje komt vanzelf.
Om deze actie levendig te houden zullen we nog wel een paar herinneringsmails sturen.
Wij rekenen wederom op een actieve benadering van u allen.
Met een vriendelijke golfgroet,
Frans Nijman 06-12584432
Simon de Jong 06-54742241
bijzonderezaken@golfclubgaasterland.nl

Mezenkastjes project
Onze mooie golfbaan is een natuurgebied waar de golfers te gast zijn.
Van de 43 ha is 15 ha ingericht voor het golfspel, de rest is natuur.
Het beheer van dit natuurgebied moet aan een aantal eisen voldoen
willen wij de jaarlijkse subsidie van de provincie ontvangen.
Zo is er bijv. een specifiek maaibeleid om bijzondere kruiden en grassen te laten ontwikkelen, en wordt iedere donderdag door de ‘bevers’ opschot van els en wilg verwijderd om de natuur zich op die plaatsen beter
te laten ontwikkelen.
In de baan zijn ook de diverse plant- en diersoorten geinventariseerd en worden de aantallen hiervan ieder
jaar gemonitord. De aantallen worden vastgelegd en in de 5-jaarlijkse audits meegenomen. Zo worden ook
de broedresultaten van de ca. 50 nestkastjes die in de baan hangen door de vogelwacht Oudemirdum jaarlijks vastgelegd.
Dankzij het geweldige succes van de sponsoractie van Anna van der Goot en Reyer Koudenburg’s inzet voor
nestkastjes voor koolmezen om de eikenprocessierups in de baan op natuurvriendelijke wijze te bestrijden,
kunnen er nu ca. 70 nieuwe kastjes worden opgehangen! Hartelijk dank aan allen die een mezenkastje gesponsord hebben.
Door dit grote aantal kastjes kunnen ook een aantal gammele kastjes worden vervangen. Dit project wordt
door Reyer met een aantal vrijwilligers opgepakt.
Wij willen vanaf dit jaar graag het onderhoud van de kastjes en het vastleggen van de broedresultaten in eigen beheer gaan doen. Daarvoor zoeken wij een aantal vrijwilligers die het leuk lijkt om geschoold te worden
door de vogelwacht in het beoordelen van de broedresultaten. Om een idee te geven over de taakinhoud:
jaarlijks kastjes inspecteren en schoonmaken, 2-3 maal het aantal eieren, jonge vogels en de soorten beoordelen. De jaarlijkse tijdsinvestering is ca. 5 dagdelen per persoon.
Indien je geinteresseerd bent, graag contact opnemen met de GEO-commissie op
geo@golfclubgaasterland.nl
Anna van der Goot en Taco Bruin

Mezenkastjes staan klaar om gegraveerd te worden

Rina (JPvdBent Stichting) druk bezig met
nummers en namen te graveren in de kastjes

Warmtekussens
Op de algemene ledenvergadering in oktober kwam de terrasverwarming
ter sprake.
Bij meerderheid van stemmen is besloten dit niet door te zetten.
Na de opmerking van mijn kant dat er alternatieven op de markt zijn,
ik noemde toen de firma Stoov., heeft het bestuur besloten dit eens te
onderzoeken en besloten is een pilot te doen met een aantal
warmtekussens.
(Deze Nederlandse firma Stoov hanteert de slogan:
“We warm people, not the planet”.)
Bij Stoov zijn nu aangeschaft een zestal warmtekussens, zie foto,
in de kleur groen.
Deze kussens zijn in principe bedoeld voor binnen, maar onder het
terrasafdak ook prima te gebruiken en nu wellicht door de Marshalls in de marshallcar, die bij hole 1 de zaken
in de gaten houden. Deze kussens moeten wel droog blijven.
Het gebruik van deze warmtekussens is eenvoudig.
Haal een kussen uit het krukje, nadat je de stroomvoorziening hebt losgekoppeld.
Op het oranje label zit links de aan/uit knop. Indrukken voor gebruik.
Drie lampjes aan betekent volledig opgeladen en in deze stand levert dat 2,5 uur warmte.
Twee lampjes aan 4 uur en één lampje 6 uur warmte.
Na gebruik het kussen terugplaatsen, aan/uit knop op uit [er branden geen lampjes meer] en aansluiten op
de stroomvoorziening [magnetische oplaadconnector].
Nu gaat er één lampje knipperen, hetgeen betekent dat het kussen wordt opgeladen. Dit lampje zit onder de
letter t. Bij volledig opgeladen zijn, blijft deze continue branden.
Nogmaals het is een pilot en we zijn benieuwd of dit iets kan zijn voor de kille avonden die er zeker zullen
komen.
Maar vooreerst moeten we maar afwachten wanneer we weer gezellig het terras kunnen bevolken.
Tot zolang kunnen bijv. Marshalls, wedstrijdleiding, JPvdBent, de kussens eens uitproberen.
Namens het bestuur
Jacob Minkema

Handicart wedstrijd op 20 maart 2021
Wij zijn toch al weer druk bezig om voor u een gezellige Handicartwedstrijd
te organiseren. Maar helaas hebben we het op dit moment niet in eigen hand!
Een shotgun wedstrijd is met de huidige maatregelen niet mogelijk en we willen niet dat u en de vereniging
in de problemen gaat komen. We laten het uiteraard afhangen van de mogelijkheden op dat moment.
Vorig jaar was het plezierige happening en konden we na afloop 750 euro naar de Stichting Handicart overmaken.
We gaan een 9 holes wedstrijd organiseren met maximaal 60 deelnemers
De flightgrootte hangt af van de heersende regels en u mag zo nodig zelf een gast uitnodigen om met hem/
haar onze mooie baan te spelen.
De kosten zullen ongeveer 15 euro per persoon bedragen, inclusief koffie of thee en ook kunt u de hardnodige Mulligan(s) aanschaffen en de deelname aan de putt wedstrijd voor de fraaie hole-in-one prijs.
Laat ons maar vast weten of u het leuk vindt om aan zo’n wedstrijd mee te doen
Stuur een mail naar commissiebijzonderezaken@golfclubgaasterland.nl
We zullen zorgen voor een aantrekkelijk prijzenpakket!
Uw consul,
Frans Nijman
Medeorganisatoren
Peter Best en Simon de Jong

Nieuwe sponsor hole 6
De sponsorcommissie (Reyer Koudenburg) en Bodil van Roeden
van Van Roeden Watersport uit Heeg hebben het sponsorcontract
ondertekend voor de sponsoring van hole 6.
Bodil met echtgenote Rian en zoon Maxime zijn al regelmatig te
vinden op de baan.
Van harte welkom en veel golfplezier gewenst

De medewerkers en clienten van de JPvdBent Stichting feliciteren Rob, Anke en Rick Oosting met de
geboorte van Alike Hilde - 18-12-2020 Op de foto Rob met een aantal mensen van de JP met een door hun prachtig gemaakte luiertaart.
Gefeliciteerd namens iedereen van Golfclub Gaasterland en de JPvdBent Stichting

Weer een fraaie wintermorgen op 25-1-2021
Simon
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