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AGENDA

Voor bijzonderheden zie website en de agenda in Egolf4U

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

In deze nieuwsbrief o.a. 
ALV 14-4 | Stagiaires receptie | Ballen in de vijvers | Winnaars wintercompetitie | Bizar ongeval bij hole 8 | 

Mededeling penningmeester | Kies je Tee en WHS in de praktijk | 
Aandacht voor de damesochtenden in de zomer | Hout te koop - baancommissie |  

Verslag van de baancommissie | Speciaal van de kok voor de paasdagen

     Informatie over lessen,              
clinics of de shop:

     Rob Oosting, Golfpro
         06 13 18 73 47

          u kunt uw les ook 
              online boeken

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief april 2021- Vóór zaterdag 25 april

Kopij sturen aan:
sijmendejong@icloud.com
Verzoek bij het aanleveren: Foto’s als apart bestand
Tekst in Word-bestand. (maximaal 400 woorden)

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



                                                       

Woensdag 14 april 2021 om 20.00 houdt GG de Algemene Ledenvergadering. 

Vanwege de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal, via Zoom, gehouden. 
U hebt de uitnodiging en instructie hiervoor via de mail reeds ontvangen.
Het is handig om het programma Zoom tevoren te installeren en met iemand te oefenen, om te kijken of de 
camera en de microfoon goed werken, om te oefenen met aan en uit zetten van de microfoon en om te oefenen 
met wie je wilt zien: iedereen of de persoon die spreekt.
Het aanmaken van een account in Zoom is niet nodig, maar kan wel handig zijn. 
De stukken voor de ALV komen op de website te staan. 

Mededeling van de penningmeester.

Het twilight lidmaatschap is uitgebreid met speelrecht gedurende de hele dag in de wintermaanden oktober 
t/m maart. 
Twilight leden mogen in de wintermaanden dus nu ook vóór 14:00 uur de baan op. Verder is de mogelijkheid 
om in de zomermaanden maximaal 6x buiten de speelgerechtigde uren (dus vóór 16:00 uur) te spelen voor 
een gereduceerd tarief gewijzigd. Dit tarief bedraagt voortaan € 25,- voor 9 holes en € 35,- voor 18 holes.

Voor de zomerleden is er ook de mogelijkheid gecreëerd om maximaal 6x voor een gereduceerd tarief bui-
ten de speelgerechtigde uren (dus in de wintermaanden) te spelen. Dit tarief bedraagt eveneens € 25,- voor 
9 holes en € 35,- voor 18 holes.
Deze beide tarieven zijn gelijk getrokken met het tarief dat een registratielid betaald voor spelen van een 
rondje. 

Voor de registratieleden is het bij het reserveren voor een gast in Teetime niet meer mogelijk om te klikken 
op de knop Introducée, maar slechts op de knop Gast. Het maximaal 6x introduceren van een gast als intro-
ducée voor het tarief van € 20,- voor 9 holes, is alleen toegestaan aan de gewone leden en niet aan twilight-, 
zomer- en registratieleden.



                                                                           EVEN VOORSTELLEN 
      ONZE STAGIAIRES

Met ingang van de start van onze receptie in februari 2021 hebben we via Jacob Minkema de mogelijkheid 
onderzocht naar een tweetal stageplaatsen. We hebben een advertentie mogen plaatsen bij de 
NHL/Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
Meerdere reacties mogen ontvangen en de keus is gevallen op Miranda van Dijk, woonachtig in Oudega 
[DFM] en Sander Iedema uit Bolsward.
Zij doen de opleiding Leisure&Events Management. Miranda is bezig met haar bachelor en Sander zit in 
het AD-traject (associate degree=2 jaar), beiden zijn 2e jaars studenten.
Stagebegeleider namens de NHL/Stenden Hogeschool is Jacob Minkema.
Hun stageperiode zal ongeveer 21 week in beslag nemen. Miranda zal op de vrijdagen in de receptie aan-
wezig zijn en Sander op de dinsdagen.
Wij wensen hen uiteraard veel succes en natuurlijk veel genoegen.

                                                                        Golfballen in vijvers

        

De meeste van u hebben wel eens hun bal in één van beide vijvers zien belanden. 
Vooral in de vijver tussen 6/7 en 8 zijn in de loop der jaren ettelijke terechtgekomen. We proberen wel-
eens de bal eruit te hengelen maar moet deze wel dicht bij de kant zijn en zichtbaar natuurlijk, maar de 
meeste verdwijnen buiten bereik.

De Commissie Bijzondere Zaken heeft een lid van onze club bereid gevonden om volgende week ballen op 
te duiken uit de vijvers tussen hole 6/7 en 8 (bij de zwaluwenwand) en tussen hole 7 en de Tee-box (rood) 
hole 8.

De zoektocht staat gepland voor a.s. donderdag (voor de paasdagen dus) vanaf ’s morgens 9 uur. 
Als u in aanmerking wil komen voor gratis ballen dan dient u zich aan te melden via de mail. 
(bijzonderezaken@golfclubgaasterland.nl), en aanwezig te zijn op het pad tussen hole 7 en 8 (het Oude 
Balksterpad). Looproute vanaf het clubhuis door het bos naar hole 3 en even goed uitkijken bij de over-
steek vanaf hole 3 over de fairway van 9 naar het pad.

Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen o.a. de 1,5 meter regel!
(N.B. Indien de belangstelling iets te groot is, zal bij het clubhuis een indeling worden gemaakt.)



Zondag 14 maart is de laatste wedstrijd gespeeld van de WinterCompetitie 20/21.

Onder normale omstandigheden een gezellige SHOTGUN maar helaas door de bekende oorzaak een normale wed-
strijd.
Na afloop van de wedstrijd toch nog een warme CHOCO-TO-GO en volgens een groot aantal kenners was er nog een 
alcoholisch drankje toegevoegd.
Er waren dit jaar 23 wedstrijden ingepland maar helaas door winterse omstandigheden werden 5 wedstrijd dagen 
afgelast.
In het verleden was de Golfclub Gaasterland altijd het braafste jongetje van de klas en kon er vrijwel altijd gespeeld 
worden. 
Mede omdat er altijd werd overgegaan op winterholes.

De wedstrijden die wel doorgingen werden druk bezocht en de omstandigheden waren dan op die dagen prima.
Zoals gewoonlijk werd er Stableford Individueel gespeeld en van die 18 wedstrijden werden er 10 beste geselec-
teerd.

Met een enorme score van 223 Stableford punten is MARTIJN VAN BRENK glorieus winnaar geworden en mocht hij 
na afloop een verassingspakket in ontvangst nemen.
Goede 2e werd LOUIS FALKE met 190 SF punten en DOUWE BULT eindigde op de 3e plaats met 178 SF punten.

Na een kort onderbreking van twee weken gaat de ZOMERCOMPETITIE op donderdag 1 april van start. 
Uiteraard kunt u zich via e-golf4u weer gewoon opgeven voor de wedstrijd en het is goed om te vermelden dat we 
slechts met 1 bal mogen spelen maar toch met 3 ballen de baan in gaan.
 
Namens de WeCO
Lammert Breuker



Van de baancommissie

In de vorige Putter is al aangegeven, dat er onderzoek gedaan zal worden naar de oorzaak dat onze baan tegen-
woordig zo nat blijft. Zoals blijkt uit de bijgevoegde foto is de baan in de toplaag van ongeveer 10 cm doorweekt. 
Daaronder is het kurkdroog. De waterdoorlatendheid is daar onvoldoende. Er heeft een verdichting van de 
onderlaag plaats gevonden. Het is niet volledig duidelijk waardoor dit is gekomen. Wellicht dat de droge zomers 
daarop van in vloed zijn geweest. Vaststaat dat de waterdoorlatendheid weer verbeterd moet worden. Daartoe 
zal HGM zal dit jaar met zwaardere en langere stangen gaan prikken. De frequentie zal ook worden verhoogd en 
op die wijze proberen we de verdichting tegen te gaan.
Zoals u waarschijnlijk heeft opgemerkt zijn er aantal bomen gerooid. De groei daarvan was onvoldoende of ze 
waren dood. Ze worden vervangen door soorten die beter tegen de droogte kunnen of een betere groeipotentie 
hebben. Er worden o.a. platanen, moseik, prunus en walnoot voor terug gezet. Tussen de oefenholes en hole 1 
komt een treurwilg.
Er is in samenspraak met het Waterschap gekeken hoe het waterpeil in stand kan worden gehouden. Bij de rond-
gang bleek dat de drie stuwen, die daarvoor moeten zorgen verrot zijn en het water niet meer tegenhouden. Als 
tijdelijke maatregel is besloten om de afvoerbuizen tijdelijk te blinderen, zodat water niet meer kan wegstromen.
Uiteraard moeten de stuwen worden vervangen. Het is helaas niet duidelijk wie onderhoudsplichtig is. Het Wa-
terschap of de Golfclub. Dat wordt nog uitgezocht.
Met HGM is uitgebreid gesproken over het onderhouden van de bruggen.
Er zullen een viertal bruggen worden vervangen door duikers. Dit is het geval bij hole1, de toegang naar hole3 3n 
de bruggen na hole9.
De resterende 6 bruggen worden in een drietal jaren geheel vernieuwd.
De aanvang van de werkzaamheden zal in de herfst van dit jaar zijn.
Deze werkzaamheden zullen tot enig overlast leiden vandaar dat het niet in het golfhoogseizoen gebeurt. We 
zullen u op de hoogte houden wanneer een en ander uitgevoerd wordt.
Dit jaar zal ook getracht worden de wintergreens in kwaliteit te verbeteren. Dat betekent, dat de wintergreens 
niet alleen gemaaid worden maar ook gerold. Door een gladder oppervlak hopen we een eerlijker green te creë-
ren.
Tot slot nog een oproep, die ook al meerdere malen door onze voorzitter in zijn nieuwsbrieven is gedaan, om u 
aan de baan etiquette te houden.
Onze leden lopen met hun trolleys over de tee`s, de voorgreens en zelfs over de green.
Ook tussen de bunker en de green hoort u niet door te lopen.
Het is werkelijk hemeltergend, dat men niet wil begrijpen, dat de baan wordt beschadigd en het speelplezier van 
medeleden verpest.
Houdt u aan de regels!

De Baancommissie

Hessel van der Zee
Sytze Kingma



Kies je tee

Steeds meer golfers en golfbanen ontdekken het spelen vanaf verschillende tees. Onderzoek heeft aangetoond dat spelers die van de 
juiste kleur tee spelen meer spelplezier hebben en snelheid in hun spel houden. 
Sinds 2012 al is het 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 promoten van het afslaan van de juiste kleur tee is belangrijk 
omdat we daarmee het handicapsysteem aantrekkelijker maken.

Waarom ‘Kies je tee’ promoten?
• 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.
Golfers bepalen aan de hand van de lengte die zij kunnen slaan en met behulp van de poster welke kleur tee het beste bij ze past. Hier-
onder zie je het advies voor de kleur tee op basis van de afstand van een geslagen bal.
• Tot 125 meter – Oranje
• Tussen de 125 en 160 meter – Rood
• Tussen de 190 en 225 meter – Geel                                                           Bron: NGF

 WHS in de praktijk

Inmiddels raken we een beetje gewend aan het Wereld Handicap Systeem. Maar soms zijn er toch wat vragen. 
Dus ter verduidelijking. 
Scorekaart Strokeplay - Vul alle slagen in. Doe je 15 slagen over een hole, dan ook 15 slagen invullen.
Scorecard Stableford - Neem de bal op als je geen punten meer kunt scoren. 
Vul in je netto par + 2, ofwel het aantal slagen waarmee je net geen punt meer haalt. Dit is de Aangepaste Bruto Score (ABS, zie je 
terug in je handicaplijst).
Als alternatief kun je ook 11 invullen. De computer brengt dat dan wel terug tot de ABS. 
Geen nul of streep invullen. 
Meer dan 18 of 36 stableford punten en toch gaat je handicap omhoog
Soms speel je de sterren van de hemel en haal je pakweg 20 stableford punten. In het oude systeem zou je met je handicap omlaag 
gaan. Onder het WHS kan je zelfs omhoog gaan als je 20ste kaart, die je wegspeelt, nog beter was. 
Hoewel je een goed kaart loopt, kan je gemiddelde dus stijgen.
Gaasterland handicap (55-72) - Bestaat niet meer. 

Spelers die nog geen handicap-54 of baanpermissie hebben en (proef)lid zijn van de club krijgen van de NGF handicap 90. 
En leden met baanpermissie krijgen handicap 55.
Het zijn ‘parkeerstanden’. Het zegt niets over het spelniveau.

Qualifying kaarten
Er zijn in maart opvallend veel qualifying kaarten gelopen. Veel spelers wilden kennelijk een passende handicap hebben onder het 
nieuwe systeem. Bijna alle handicaps dalen, nadat de handicaps van velen in de transitie verhoogd waren. Er waren erg weinig quali-
fying wedstrijden in maart, daardoor lopen spelers die enkel met wedstrijden hebben meegedaan maar geen qualifying kaarten heb-
ben ingeleverd wat achter in de handicapontwikkeling.

Paul Melai
Handicapcommissie



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

Noodlottig ongeval op Hole 8 zondagmorgen 21 maart 2021.
 

Door een bizar ongeval heeft vanmorgen een kraai het leven gelaten.
Ons mede clublid wiens naam en toenaam alleen bekend is bij de redactie sloeg op hole 8 af met een keurige 
strakke bal.
Een van de twee kraaien, die aan de rand van de vijver bij Hole 8 zaten, besloot op het moment dat de bal zijn 
daling inzette om op te stijgen.
Te bizar voor woorden maar het werd een Eddy Treytel moment, de kraai werd vol op zijn kop geraakt door de 
bal.
(Eddy Treytel was in de jaren 70 keeper bij Feyenoord en schoot in een wedstrijd tegen Sparta een meeuw uit 
de lucht).
Ons clublid ging direct met zijn golfmaat naar de plek des onheils, doch alle hulp kwam te laat, de kraai had het 
niet overleefd.
Hierop werd besloten om de kraai aan de natuur te overhandigen. Het mag duidelijk zijn dat de sfeer gelaten 
was, want zoiets wil je natuurlijk niet.
 
Hole 8 en Hole 9 werden in gepaste stijl afgesloten.

     

      



Dames van Golfclub Gaasterland!!
 
Het zomerseizoen staat voor de deur en dat betekent voor de dames dat de competities op dinsdag weer van 
start gaan.
 We spelen van april t/m oktober 22 Stableford wedstrijden. Je hebt de keus om 9 of 18 holes te spelen en jouw 
beste 10 wedstrijden tellen voor het kampioenschap.
Iedere eerste dinsdag van de maand is er alleen maar een 9 holes in een wedstrijd. Niet kwalifying en er zal dan 
ook steeds een andere spelvorm zijn. 
Deze wedstrijden zijn heel leuk voor de nieuwe dames binnen onze club en ook voor degene die nog nooit aan 
deze dameskompetitie heeft meegedaan. Bovendien zeer geschikt om iedereen te leren kennen.
We hopen met deze gezellige wedstrijden natuurlijk gauw weer “shotgun” te mogen starten, maar zolang het 
clubhuis nog niet open mag, kan dat helaas niet. We snakken naar wat meer gezelligheid, maar respecteren de 
corona maatregelen.
De inschrijftijden via de site blijven hetzelfde, dus vanaf een week tevoren tot maandag 17.00 uur
De wedstrijden beginnen van april t/m oktober om 9.00 uur en je kunt aangeven of je vroeg of laat wilt starten. 
We houden daar zoveel als mogelijk is rekening mee.
Op Koningsdag, 27 april, is er geen reguliere wedstrijd in de ochtend.
De damescommissie hoopt weer vele enthousiaste dames te mogen ontvangen. Iedereen met handicap 54 of 
lager is van harte welkom. 

Trudi Coosemans 
Namens de damescommissie.

Speciale paasaanbieding te verkrijgen in het restaurant

Onze kok, Ruud, en de mensen van de JPvdB St hebben voor het paasweekend en wellicht ook nog daarna 
speciaal voor u als lid van Golfclub Gaasterland, lekkere paasgerechten gemaakt.
o.a.   Stamppot - asperge met gerookte kip
          Eend met sinaasappelsaus
          Paastaart met advocaat
          Speciale paastaart

Uiteraard alles om mee te nemen, wel even bestellen !!
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                                              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                         


