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Putterbrief
Natuurlijk golfen!

“It is bjusterbaarlik 
moai yn 

Gaasterlân!
Geniet op de prachtige 
natuurgolfbaan van 
Golfclub Gaasterland. De 9 
holes hebben een lengte van 
ruim 2800 meter en zijn door 
baanarchitect Alan Rijks gesi-
tueerd in een 
grotendeels beschermd na-
tuurgebied van 42 
hectare. Door de unieke 
samengang van golfbaan en 
natuurgebied hebben wij 
als eerste baan in Europa 
het zogenaamde Groenlabel 
verkregen. 

 Algemene informatie
 

     
 

Agenda

Voor bijzonderheden zie 
onze website en de agenda in 
Egolf4U

Bekijk onze 
Facebookpagina voor 
actuele foto’s, impressies en 
reacties
htps://www.facebook.com/
GolfclubGaasterland

   Oktober 2022

okt

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief november 2022 - Vóór zaterdag 29 oktober 2022
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!

1-10   Jubileumdrives
7-10    Sponsordag
26-10  Algemene Leden Verg.
4-11   Opening stokkenloods - vrij-
willigersdag - Ierse muziek

In willekeurige volgorde:
aandacht voor winterbandjes | nieuwe proefleden | uitslag maandwedstrijd 9H | 
12  geslaagden regelexamen | NGF lidmaatschapsnummer verdwijnt | cursus Yoga 
& Golf | regelweetje | uitwisseling Pitch&Put - GG | Fries kampioenschap 2022 | 
Natuurmomentjes | Opbouw stokkenloods | Vrijwilligersfeest
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  Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:
  Proefleden                                     Nieuw sponsorlid                                                    
   
  Arda Alkema   Klaas Schiphof (Aquatec Industries)
  Addie van der Steen
  Dick Eerdmans

Altijd weer een bijzonder moment voor Rob Oosting en de golfclub:
Het invullen en ondertekenen van het proeflidmaatschap.

Veel golfplezier heren
 Addie van der Steen en Dick Eerdmans - beide uit Sneek
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NGF-nummer gaat verdwijnen
 
 

Beste leden,
 

De huidige digitale en fysieke NGF-pas toont nu minimaal twee nummers; een Golf Service Nummer (GSN), 
altijd startend met NL, en een NGF-nummer, bestaande uit 5 tot 7 cijfers. Verwarrend voor de golfer,

 golfclub, golfbaan en softwareleverancier en onnodig, omdat alle systemen al een aantal jaar 
hoofdzakelijk communiceren met GSN-nummers.

Om die reden zal er per 1 januari 2023 nog maar één nummer op de NGF-pas getoond worden, het Golf 
Service Nummer (GSN). Dit nummer begint voor iedere golfer met NL en is te vinden 

op de (digitale) NGF-pas.
 

Consequenties voor de golfer
Voor de golfer betekent het wegvallen van het huidige NGF-nummer vooral versimpeling.

Er kan immers geen verwarring meer ontstaan over welk nummer van de NGF-pas gebruikt moet worden 
bij het aanmelden in de app GOLF.NL of bij het overstappen naar een andere golfclub.

 
Consequenties voor golfclubs en -banen.

Voor een golfclub of -baan betekent deze aanpassing dat golfers het huidige NGF-nummer niet meer 
hoeven te gebruiken en alleen nog maar het GSN te zien krijgen op hun NGF-pas.

Zaak dus om voor 1 januari 2023 alle communicatie waarin nu nog het NGF-nummer vermeld staat aan te 
passen naar GSN. Denk hierbij aan aanmeldformulieren en het boeken van een starttijd door gastspelers.

 
Zoeken naar een lid of handicap in Caddie

In het NGF-serviceportaal caddie.ngf.nl zal het zoeken naar een lid of een handicap van een gastspeler van-
af 1 januari 2023 alleen nog maar kunnen op GSN.

 
Registreren in de app GOLF.NL en bij De Golf Academie

Het registreren van een nieuw account in de app GOLF.NL zal vanaf 1 januari 2023 niet meer op basis van 
het NGF-nummer kunnen, maar alleen nog maar via GSN.

 
Blijft het NGF-nummer nog wel bestaan?

Nee, per 1 januari verdwijnt het NGF-nummer.
 

Wij willen hierbij onze leden informeren over het verdwijnen van het NGF-nummer
Via deze nieuwsbrief en/of website laten we je weten dat vanaf 1 januari 2023 het NGF-nummer 

verdwijnt en vervangen wordt door het GSN. 
Dit nummer is te vinden op de (digitale) NGF-pas en begint altijd met NL.

 
Softwareleveranciers

Alle softwareleveranciers die te maken hebben met NGF-nummers zijn ook op de hoogte gebracht van het 
vervangen van het NGF-nummer door het GSN.

 

 
Met vriendelijke groeten,

  
Daniëlle Wallet

Directeur Marketing
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Finale maandwedstrijden 9 Holes

Op 11 september jl vond de “Einde maandwedstrijd 9 holes” plaats. Op de startlijst stonden 12 deelne-
mers, waarvan 1 helaas op het laatste moment verstek moest laten gaan wegens auto-pech. 
De weergoden waren de spelers wederom goed gezind. De enige maandwedstrijd, die letterlijk in het water 
gevallen zou zijn, was indertijd verplaatst vanwege onderhoud aan de baan….
Er werd gespeeld in 3 flights van 3 spelers en in 1 van 2 spelers. Nadat iedereen uitgeholed had, kon de 
score berekend worden. De winnaar van de dag had 21 Stableford punten en kreeg de bijbehorende prijs 
uitgereikt.
Daarna werden de prijzen uitgereikt aan die 3 spelers, die gedurende de afgelopen maanden de beste 
scores behaald hadden. 

Een woord van dank voor de organisatie 
van de maandwedstrijden aan de 
wedstrijdcommissie is op zijn plaats.
Wij kijken reeds uit naar het volgend 
seizoen!

                                        Yvonne van Beek

Jeroen de Waal (3) - Sietse Yntema (3) - Tiny Bos (1) - Loes Pruijn (dagwinnaar) - Yvonne van Beek (2)

De bunker, de plek waar menig golfer niet graag in ligt met zijn/haar bal, maar het is wel een belang-
rijk onderdeel van het golfspel.

Voor de bunkers gelden de volgende etiquette regels:
� Hark de bunker netjes aan na betreden
� Betreed/verlaat de bunker aan de achterkant (lage kant) en niet aan de greenkant (hoge kant.
� Leg de hark op de juiste plek terug, om hinder voor grasmaaiers en golfballen te voorkomen

In bovenstaande afbeelding zie je de niet aangeharkte bunker bij Golfclub Gaasterland en dat kom je helaas 
te vaak tegen.
Indien je bal in een voetstap ligt, moet je de bal spelen zoals hij ligt.
Je krijgt geen vrije drop, en je mag de voetstappen ook niet aanharken.
Heel vervelend natuurlijk, dus hark bunkers aan voor elkanders spelplezier.

Tevens moet je de bunker aan de achterkant (lage kant) betreden/verlaten en niet aan de greenkant (hoge 
kant) om diepe voetstappen in het zand en schade aan de bunkerwand te voorkomen. Als het gras op de 
bunkerwand/helling kapot getrapt wordt, kan het zand uitspoelen door regenwater.

Marten van der Heide/Baancommissie
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Draagtas-Trolley-Winterbanden vanaf 1-11-2022

In de winter van 2021 heeft Golfclub Gaasterland voor het eerst een proef genomen om het gebruik van 
winterbanden om de trolleys verplicht te stellen.  Deze proef is succesvol gebleken.
• bij gewone trolleys worden stukken echt zwartgereden, bij spikebanden niet.
• visueel wordt de baan mooi gehouden, omdat de trolleys met spikebanden geen sporen trekken 
•    die zichtbaar blijven.
• golfers ervaren het trekken van de trolley als lichter doordat de banden met spikebanden beter rollen 
•    op nattere fairways.
• de banen hebben geen kale plekken in het voorjaar van kapotgelopen stukken en daardoor sneller  de    

    baan weer mooi.
• voor mensen die moeite hebben met het dragen van de tas, was en is dit de ideale oplossing.

 Vanaf 1-11-2022 is er wederom de verplichting, indien u met een trolley de baan in wilt, deze te voorzien 
van winterbandjes. Dus wanneer op de website staat vermeld dat gebruik van “trolleys niet toegestaan”, u 
wel met een trolley voorzien van winterbanden de baan in mag en uiteraard blijft gebruik van de draagtas 
als nummer één tot de mogelijkheden.

(Verbod op toestaan handicart en buggy wordt eveneens vermeld op de website)
Natuurlijk kunt u de gehele winterperiode de Hedgehog winterbanden op uw trolley laten.

N.B.: De 5 leentrolleys van Golfclub Gaasterland zullen weer worden voorzien van winterbanden, zodat in 
nood, onze leden en gasten tegen de geldende prijs kunnen huren.

HEDGEHOG. (In het Nederlands EGEL)

De banden zijn o.a. via het internet bij veel bedrijven te verkrijgen. 
De kosten bedragen rond de € 39,- per paar. 
Alleen op de achterbanden monteren is voldoende.
 

  Baancommissie en HGM



6

Maar liefst 12 kandidaten voor het regelexamen 
examinator Matthijs Ridder

17 september 2022

Allen geslaagd          
   Proficiat

Uitwisseling Pitch & Putt en Golfclub Gaasterland 2022

We zijn de dag begonnen met 40 deelnemers. 20 van P&P Koudum en 20 van GG Oudemirdum. Echter aan 
het eind van de ochtend had Koudum er nog maar 19. Gelukkig was er een reservespeler bij Gaasterland 
die het geen probleem vond om voor Koudum uit te komen. De spelvorm in Koudum was strokeplay bruto. 
In Oudemirdum werd er Foursome gespeeld. Hein de Vries van P&P was de beste ‘s morgens met 53 sla-
gen. Golfclub Gaasterland moest ’s middags flink aan de bak om de achterstand weg te werken. Douwe Bult 
en Domien Flapper waren ’s middags de beste met 45 slagen. Nadat alle slagen waren opgeteld bleek dat 
P&P met miniem verschil heeft gewonnen.  De jarige Nienke nam namens P&P de wisselbeker in ontvangst. 
Daarna was het nog lang onrustig in het vernieuwde 
(en gezellige) clubhuis.
      Volgend jaar revanche!
       Wobby Bosma

           Nienke Kotterer - P&P Koudum
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Fries Amateur Kampioenschap Golf 2022

Op zondag 18 september werd voor de 21e maal om het Fries Amateur Kampioenschap Golf gespeeld. De 
Golfvereniging Ameland had de eer om in 2022 dit jaarlijkse toernooi te organiseren.
De wedstrijd gaat over 18 holes en de spelvorm is strokeplay. Dat wil zeggen dat iedere slag telt. Het win-
nende team heeft het laagste totaal aantal slagen behaald. Dit geldt ook voor de kampioen bij de dames en 
bij de heren.

Alle zeven Fries Golfclubs waren uitgenodigd en dit leverde een divers spelersveld op. De weersomstan-
digheden waren ‘Amelands’, dat wil zeggen er stond een zeer stevige bries, in de ochtend waren er forse 
buien en na een bewolkte dag verschenen later op de dag ook enkele helderblauwe luchten aan het zwerk. 
Greenkeeper Hendrik Engels had eer van zijn werk, de baan was in voortreffelijke conditie. De spelers wer-
den flink uitgedaagd om goed te scoren op de snelle greens, de lastig te vinden fairways (bij 5 BFT) en de 
altijd weerbarstige rough op Ameland. De pittige weersomstandigheden leidden onafwendbaar tot boven-
gemiddelde scores bij alle deelnemers.

Uitslag dames Individueel:  Nicky Iles van golfclub De Goede Ster werd Fries Kampioen Golf 2022 met een 
bruto score van 84 slagen. Tweede werd Rianne van der Velden van Golfclub Heidemeer. Als derde eindigde 
Tjitske van der Wal van Golfclub Lauswolt.  
 Uitslag heren Individueel:  Bij de heren kwam Tycho van der Velde binnen met de winnende score van 81 
slagen. Daan Wedema van golfclub Heidemeer werd tweede gevolgd door Jitze Monsma van golfclub de 
Groene Ster.  

Teamuitslag:  Het team van golfclub de Groene Ster was met 357 slagen het sterkste en mag zich een jaar 
lang Fries Kampioen noemen. Tweede werd golfclub Heidemeer met 369 slagen en als derde eindigde golf-
club Lauswolt met 379 slagen.

Teams van Golfclub Gaasterland kwamen net iets tekort maar een mooie ervaring.
Wobby-Engelien-Alie-Bea       Jacob-Marten-Sipke-Peter

tekst afkomstig van de website van Ameland

Jacob Minkema geconcentreerd hoe ver de 
bal gespeeld moet worden

Marten van der Heide bekijkt met belangstelling de 
chip van  zijn tegenstander
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Regelweetje

Regel 1 Golfregels 2019:
• 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 spe-lers bij strokeplay.

Tijdens het afgelopen Fries Amateur Kampioenschap Golf op Ameland ontdekte een speler dat ze een ver-
keerde bal had gespeeld en daarmee heeft doorgespeeld. Ze wist niet meer waar het fout was gegaan en 
heeft doorgespeeld zonder de fout te herstellen, maar heeft het na afloop wel gemeld aan de wedstrijdlei-
ding. Gevolg was diskwalificatie.
Moeten we haar prijzen om haar eerlijkheid? Bobby Jones zei ooit bij zo’n gelegenheid: “Je kunt net zo 
goed iemand prijzen voor het niet beroven van een bank.”

Wat te doen als je merkt dat een speler al dan niet onwetend een fout maakt of een strafslag ‘vergeet’ te 
tellen? Want ach, is het nu zo erg als een speler de bal opneemt zonder te marke-ren of als de speler de 
bal iets beweegt? Een verkeerde bal spelen, wat is je voordeel, moet je dat nu echt tellen? Maar het kan 
voordelig zijn voor de speler en om de andere spelers niet te benadelen met een te lage score moet je toch 
echt volgens de regels spelen.

Wie is verantwoordelijk voor de juiste notering?
In de eerste plaats de speler zelf. Maar ook de marker, die accordeert de score tenslotte.  Ook een mede-
spelers die het ziet is medeverantwoordelijk en zelfs iedere speler die er kennis van neemt, ook als is het 
iemand in een andere flight.
De straf voor de speler voor het invullen van een te lage score is diskwalificatie. Maar ook de marker en 
medespeler die zien dat een speler de verkeerde score inlevert en daar niets van zeggen of zelfs afspreken 
een strafslag niet te tellen kunnen bestraft worden met diskwalificatie. 

Dus, haal je schouders op als je een fout maakt en tel de slag. Word niet boos op je medespeler die je op 
een overtreding wijst. En marker en medespeler, wees zo sportief een speler op zijn overtreding te wijzen. 
Je beschermt daarmee andere deelnemers in de wedstrijd die zich wel strikt aan de regels houden. 
(zie: R20.1c(2)).

Mag je een speler er ongevraagd op attenderen dat hij een overtreding dreigt te maken of recht heeft op 
een vrije drop wat hem of haar voordeel kan bieden? Een speler dreigt bijvoorbeeld een verkeerde bal te 
slaan of een speler heeft niet in de gaten dat de bal in de GUR ligt. 
Het getuigt van sportiviteit en in R20.1c(1) wordt aangemoedigd een speler met de regels te helpen. Dat 
wordt niet beschouwd als advies.

Een spel is pas leuk als je je aan de regels houdt. Zonder regels verliest het spel zijn zin.

Paul Melai
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Uitnodiging feestelijke muziekavond m.m.v. de Ierse band Na Leanai 
voor alle commissieleden en vrijwilligers van Golfclub Gaasterland.

                                

 Op vrijdag 4 november vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
 Einde is voorzien rond 21.30 uur, vanaf 21.30 uur gezellige nazit.

   Presentatie: Dave Tearney

Onder het genot van een hapje en een drankje wil het Bestuur van GcG 
jullie, als onze onvolprezen vrijwilligers, graag bedanken voor al het werk 
dat jullie verzetten. 
Dat is van onschatbare waarde voor het wel varen van onze mooie Golfclub!  

In dit bijzondere jaar waarin we onder andere ons 35-jarig bestaan vieren, ons clubhuis opnieuw hebben 
ingericht, bezig zijn met de bouw van een nieuwe stokkenloods en we weer voor de komende 5 jaar GEO 
gecertificeerd zijn, hebben we meer dan andere jaren een beroep moeten doen op jullie vrije tijd en 
onvermoede talenten. 
Daarom hebben we gemeend dit jaar de traditionele commissie dag te vervangen door een feestelijke 
muziekavond, o.l.v. één van onze -muzikale- leden, Dave Tearney.

Het Bestuur wil jullie graag zéér welkom heten, dus heel graag tot de 4de november, we verheugen ons!  

Namens het voltallige Bestuur, 
Jeroen de Wit
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Start van de opbouw van de stokkenloods 
annex loods voor de handicarts en buggy’s

Volgens planning is er een start gemaakt voor de opbouw van de loods per 22 september.
In week 41, 42 en wellicht ook nog 43 zullen de vrijwilligers van Golfclub Gaatserland weer 
de handen uit de mouwen steken om alles tot een geheel te maken.
Veel succes.

De bouwcommissie
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Yoga & Golf

Golfschool Rob Oosting en Yoga-Flows organiseren 5 toegankelijke lessen waarbij yoga en golf 
worden gecombineerd. 
Yoga en golf liggen namelijk dichter bij elkaar dan je misschien denkt. Het één kan het ander versterken. 
Focus, een krachtige core, flexibiliteit, en een rustige geest zijn net als bij golf vaardigheden die een yogi 
oefent. Yoga voorkomt bovendien vervelende blessures. 

De lessen starten om 11:00, duren anderhalf uur en bestaan uit 45 minuten Yoga en 45 minuten Golf.
De yoga-les wordt uitgevoerd door Wieger van Brug en de golfles door Matthijs Ridder. 
Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze lessen.

De data zijn als volgt:
- 10 oktober
- 17 oktober
- 24 oktober
- 31 oktober
- 7 november

Kosten €15,- per les.

Heb je vragen of wil je je aanmelden? 
Stuur dan een mail of Whatsapp-bericht naar Matthijs om je aan te melden 
(ridder.matthijs@gmail.com - 0648863502).

Marten van der Heide en ook Margriet Ebbelaar wezen ons op het wonder 
van de mooie natuur ‘s morgens. Dank
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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 - bank 4 en 8 vacant)

  Poortema & Van Roosmalen

EVERT VAN HEMERT
beeldend kunstenaar


