Putterbrief

Juli/Aug

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 gesitueerd in een
grotendeels beschermd natuurgebied van 42
hectare. Door de unieke
samengang van golfbaan en
natuurgebied hebben wij
als eerste baan in Europa
het zogenaamde Groenlabel
verkregen.

Agenda
JULI/AUG

25-7 Maandwedstrijd
7-8 Vriend(innen)dag
4-9 Sneeker Open

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
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Algemene informatie
11 Steden - Kampioenschap Matchplay Bruto Heren en Dames Verslag Strokeplay Netto Dames en Heren - De marker in het WHS Teken en Eikenprocessierups - Noordelijke Jeugd Golf Tour Sneeker Open - Handicarts - Bijzondere situaties in de baan Vrienden-en vriendinnendag - Mededeling WeCo inzake inleg Kampioenschap Matchplay netto 2021 - Gerrit Botke uitgezwaaid
als voorzitter clubhuiscommissie - E-paal - Golfhaftet

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief september 2021- Vóór donderdag 28 augustus
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!

Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:

PROEFLEDEN
Dirk en Anny Volkers		
NIEUWE LEDEN
Gerard Akkerman
			Teake vd Meulen					Tim Lechner
			Liesbeth Visser-Konings				Wiebe Visser
			Jos Doldersum
			Sander de Boer

Gert Schwandt, Regelcommissaris-I.
Eind mei kreeg Gert de uitslag van het NGF Regelcommissaris-I examen. Uiteraard is hij geslaagd.
Daarmee is hij de 4de regelcommissaris in de vereniging. Ali Melai, in het verleden jaren actief in de R&HC
waar zij zich vooral bezigheid met de toen nog GVB-opleiding en de Technische Commissie, is ook Regelcommissaris-I. Wink Blomsma en Paul Melai hebben, alweer jaren geleden, het examen Regelcommissaris-II afgelegd en zijn daarmee clubreferee. Wink en Paul zijn ook jaren actief geweest als NGF-referee.
Gert, Wink en Paul vormen op dit moment de Regel- en Handicapcommissie.

Verder op in dit nummer bijzondere aandacht
voor:

Ter attentie aan leden die in het bezit zijn van
een kapot geel label:
Meld dat bij de receptie en u krijgt tegen inlevering
van het kapotte label een nieuwe.
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Van “It sil heve” tot “Het zit dr’op”.
Ooit heb ik de 11stêde tocht gedaan, nee, niet de echte. Vóór ik door had dat je je eeuwige roem kon
verwerven door die echte tocht der tochten te rijden, was ik in de herfst van mijn leven en kwam het mij
voor dat ik mijn energie goed over de jaren moest verdelen om met dit lijf bewegend en een beetje rechtop
door de winter van dat leven te komen.
Neen, mijn tocht was de ’11 Stêde tocht van Tryater, een mega theatervoorstelling ter gelegenheid van
100ste verjaardag van de Vereniging: De Friesche Elf Steden. Wel dus in de vroege ochtend om 06.00 uur
in Leeuwarden in de vakken staan en dan in het donker, lopend over het ijs, met koptelefoon op (zoooeeef,
zoooeeef, schaatsgeluiden) naar de bus, er in en dan steeds naar een volgende stad waar dan weer een
andere theatervoorstelling werd gegeven en uiteindelijk pas in het donker thuis.
Vandaag 5 juni 2021 een lichtvoetige reprise van dat spektakel t.w: Een gezelligheidswedstrijd, de Golf 11
Steden 2021.
Ach, U kent het zeker wel: er zijn, vooral in het voorjaar, van die knisperende dagen, een fris, bedauwde
ochtend, een fel oplichtend zonnetje, een licht krakende lucht, gekwinkeleer van vroege vogels en alles
ruikt naar nieuw, groen, vers, verwachting en hoop. Het leven borrelt, zo’n ochtend met dat gevoel.
Op deze 5de juni dat zelfde gevoel....niet direct vanwege het weer... wél vanwege het prille, ontluikende
klimaat, de sfeer van deze dag. Corona leek overwonnen, mensen lijken er weer zin in te hebben, blije,
opgetogen mensen. Het terras open, het clubhuis open, de mensen weer open. Alles lijkt anders: geen 9 of
18 holes, maar 11; geen 2 of 3 ballen maar víer; niet alles in je eentje maar gewoon samen, en als je even
niet zo lekker ligt, dan mag je gewoon naast je maatje gaan liggen, alles héél relaxed. Op hole 6, oranje koek
en jus, na hole 9 een full size-haring, korenwijn of witte wijn en na hole 11 bitterballen ! Zelfs de bediening
leek nieuw of was deels nieuw en spiegelde een nieuw elan.
Natuurlijk moest er ook gewoon gegolft worden en dat werd fanatiek gedaan vooral op de holes 10 en 11
waar de deelnemers langs bomen en meren en vaak door heel hoog gras moesten klunen. Dat er ook nog
een appel werd gedaan op onze geestelijke vermogens doordat er bij iedere hole vragen moesten worden
beantwoord was voor de echte friezen een fluitje van een cent. Alle lof voor de organisatoren Peter Best en
Johan Sikkema, CC-leden, en onze mensen van de JPvdBent.
Het moge toch nog even apart vermeld: Us Janneke construeerde en versierde alle vragen, ze maakte ook
de zakjes “het zit dr’op”. Drop dus, eerst de kruisjes eten, dan de steden in de juiste volgorde, tot slot de
finish. Ik at ze in snel tempo en typ nu dit stukje met hartslag 193.
Ach Janneke, logisch toch dat lintje !
Een geslaagde dag, derhalve.
John van Buuren.
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11 Steden – 11 Holes Gezelligheids wedstrijd 5 juni
Het is al weer enige tijd geleden dat deze wedstrijd is gespeeld. Hierbij nog wat praktische gegevens.
De wedstrijd werd ook gespeeld voor het goede doel; het Foppe fonds. De opbrengst vanuit onze club was € 520. De
dag werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Auke Hempenius. In twee of drie dagen speelde hij alle banen en
holes in Friesland. Op onze baan speelde hij 9 holes tegen onze golfpro Rob Oosting.
Rob speelde heel goed (rondje 37). Auke was een beetje golfmoe na honderdenzoveel holes, en was niet meer optimaal geconcentreerd.
Vervolgens werd onze benefiet wedstrijd gespeeld over 11 holes in teams van 2.
De uitslagen van deze wedstrijd:									
1. Team Jacob Minkema en Sipke Bleeker
40 slagen bruto, 37 netto		
2. Team Marten vd Heide en Sinny de Vink
40 slagen bruto, 38 netto
		
3. Teams Gerben en Sietske Gerbrandy en Eise en Marian van Eyk; beiden 40 netto		
Dan was er nog de elfsteden quiz, opgezet door Janneke Pagels. Niet alle vragen waren even makkelijk.
De uitslag:												
1. Team Tine Klugkist en Rienk Reinsma 10 vragen goed					
2. Team Gerben en Sietske Gerbrandy 9 goed						
5 teams hadden 8 vragen goed										

Nog even de antwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Uit hoeveel dagen bestaat de 11 steden wandeltocht. - 5 dagen
Bij welk dorp aan de 11 steden route moest Maarten vd Weijden zijn zwemtocht opgeven. - Burdaard/Birdaard
Uit hoeveel tegeltjes bestaat de tegeltjesbrug. - 7000
In welke stad staat de bloemfontein welke deel uitmaakt van de 11 Fountains. - IJlst
Wat wordt uitgereikt aan sporters die de Elfstedentocht op de schaats, de fiets en te voet hebben volbracht. - Elfsteden
brevet/diploma
Hoe heet het evenement langs de 11 steden waar iedereen met een chronische aandoening of een beperking aan mee
kan doen. - De Onbeperkte Elfstedentocht
Door wie is het kunstwerk in Bolsward gemaakt wat de route van de Fiets Elfstedentocht verbeeldt. - Hans Jouta
Hoe heet het vaarwater waaraan de finish van de 11 stedentocht ligt. - Bonkevaart
In welke stad staat de fontein van de 11 Fountains, met de vogel die het meisje in haar handen heef. - Sloten
Wanneer werd Klasine Seinstra; de winares van de 11 stedentocht op de schaats in 1997 gehuldigd. - Na een kwart
eeuw. Dit is een beetje een instinker. Ze won in 1997 en de huldiging vond plaats in 2021. Beide jaren tellen mee.
In welke 11 steden stad staat dit bankje.- Dokkum

Matchplay Bruto Kampioenschap Heren
Peter Lammers clubkampioen

Afgelopen maanden is het Matchplay Bruto kampioenschap gespeeld.
24 heren hebben zich opgegeven voor dit kampioenschap. De finale wedstrijden zijn 13 juni gespeeld.
De wedstrijd om plaats 3 en 4 tussen Richard de Jong en Peter Wijbenga bleef tot het laatst spannend. Uiteindelijk werd Peter Wijbenga de winnaar.
De strijd om de 1e en 2e plaats tussen Marten van der Heide en Peter Lammers was bijzonder.
Peter speelde uiterst geconcentreerd en maakte geen fouten.
Hij werd dus winnaar en clubkampioen.
Peter gefeliciteerd.
Helaas was het in verband met de Corona regels
niet mogelijk om de officiële prijsuitreiking te doen.
Dit gaat op 26 september bij de finaledag van de
Maandwedstrijden gebeuren.
Ook hier voor de winnaars een appeltaartje.

Ali Melai Matchplay Bruto Kampioen
Afgelopen maanden is het Matchplay Bruto kampioenschap gespeeld. 14 dames hebben zich opgegeven.
De finale dag op 6 juni gaf geen verrassende resultaten. Ali Melai bleef vast als altijd en versloeg Hedwig
Kok. Daarmee werd Ali clubkampioen. Ali gefeliciteerd.
De strijd om de 3e en 4e plaats tussen Coby Wesselius en Geertje Meinema werd pas op hole 22 beslist.
Coby trok aan het langste eind en werd 3e.
Helaas was het in verband met de Corona regels niet mogelijk om de officiele prijsuitreiking te doen. Dit
gaat op 26 september bij de finaledag van de Maandwedstrijden gebeuren.
De WeCo had in plaats van bloemen appeltaartjes voor de prijswinnaars.
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Verslag Kampioenschap Strokeplay Netto Dames en Heren 3 en 4 juli 2021
Zaterdag 3 juli. Het was een prachtige dag en volop zon. De baan lag er fantastisch bij en de pin-posities
waren niet al te moeilijk dit keer. Erg mooi was ook het lange gras met de roze pluimen. De muggen op de
3de hole moeten we natuurlijk ook niet vergeten dus smeren!
Al vroeg in de ochtend was de oefenbaan en putting green al aardig bezet. Iedereen had er zin in en een gezonde dosis zenuwen was ook aanwezig. Maar goed een beetje gezonde spanning hoort erbij. Op het terras
werd ook genoten van een lekker kopje koffie met zo’n heerlijk koekje erbij.
Onder leiding van Gerrit Meinema en Peter Best verliep alles voor ons spelers gladjes. Ik denk dat zij hier
anders over denken.
Om 0900 uur werd er afgeslagen, afwisselend een heren- en damesflight. Individueel strokeplay, 3-ballen.
Zelf was ik, ondergetekende, ingedeeld met Cobie Wesselius en Janneke Pagels.
Wij hebben zeer genoten van de roze pluimen en de prachtige baan. Maar goed er werd serieus gespeeld.
De uitslag van zaterdag was:
1 Ank vd Gaast
65 2 Engelien de Koningh
3 Geertje Meinema 72 4 Cobie Wesselius
5 Wobby Bosma
75 6 Lenie Jorritsma
7 Trudi Coosemans 76 8 Sinny de Vink

71
74
75
76

1 Gert Schwandt
67
3 Wink Blomsma
73
5 Henk Meijers
76
7 Joost den Dubbelden 79

2 Douwe Bult
4 Peter Lammers
6 Sipke Bleeker
8 Ron Sijthof

71
74
79
79

Zondag 4 juli. De weergoden waren ons goed gezind. ’s Ochtends regende het nog pijpestelen. Maar rond
1100 uur, toen de eerste flight zich moest melden op de tee 1, scheen de zon weer volop, beetje broeierig.
Verder waren de condities, de pinposities, de roze pluimen hetzelfde. alleen lag er flink wat water in de
bunkers en wat water hier en daar in de baan.
Gerrit en Peter, onze wedstrijdleiding, trotseerden weer alle bijzonderheden. Ook werd er een groot scorebord geplaatst, zodat we na 9 holes konden zien wat de concurrentie had gedaan.
Geweldig heren, bedankt voor alles.
Zelf mocht ik met Ank vd Gaast spelen, zeer vereerd want Ank had erg goed gespeeld zaterdag. Uiteindelijk
kwamen we totaal op 1 slag verschil uit in het voordeel van Ank.
Goed gedaan Ank, gefeliciteeerd!
Eind uitslag (totaal na 2 dagen)
1 Ank vd Gaast
139
2 Engelien de Koningh 140
3 Geertje Meinema
142

1 Peter Lammers
2 Gert Schwandt
3 Wink Blomsma

Peter ook fantastisch gespeeld zondag (64 netto) - gefeliciteerd!
Op naar de volgende wedstrijd! Het was een mooi weekend, heb ervan genoten,

Was getekend,
Engelien de Koningh
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138
140
142

De Marker in het WHS
De ervaring leert dat er spelers zijn die alleen goede qualifying scores inleveren.
Zij besluiten na afloop van een ronde dat ze de score willen laten meetellen voor hun handicap en leveren
de score in, wat in strijd is met de handicapregels. Deze praktijk had voor de invoering van het WHS alleen
invloed op de eigen handicap van deze spelers, maar het heeft nu ook invloed op de PCC (Playing Conditions Calculation).
En als deze spelers de PCC kunnen beïnvloeden, dan kunnen ze dus ook de handicap van andere spelers
beïnvloeden.
De PCC is gebaseerd op de qualifying scores die elke dag ingeleverd worden. Als een baan door de setup of
weersomstandigheden op een bepaalde dag moeilijker of makkelijker speelt dan normaal, dan uit zich dat
in de scores die ingeleverd worden en in de PCC die aan het eind van elke dag automatisch berekend wordt.
Op basis van de PCC wordt het dagresultaat van spelers soms aangepast, zodat dit dagresultaat beter weerspiegelt hoe goed hun prestatie was. Een PCC van 0 betekent dat de baan speelde zoals verwacht. Een PCC
van -1,0 betekent dat de baan makkelijker speelde dan normaal. Een PCC van +1,0 of +2,0 of +3,0 betekent
dat de baan moeilijker speelde dan normaal.
Als een deel van de spelers alleen goede scores inlevert, dan kan dat dus leiden tot een PCC die niet werkelijk weerspiegelt of Bij de oplossing van dit probleem is er een rol weggelegd voor de marker een baan
moeilijker of makkelijker dan normaal speelde. Want als er veel goede goede scores worden ingeleverd,
dan kan dat resulteren in een PCC van -1,0 terwijl de “ware” PCC van die baan op die dag misschien wel 0,0
was of zelfs +0,1.
Bij de oplossing van dit probleem is er een rol weggelegd voor de marker
Dus:
•
•
•
•
•
•
•

Een speler die een qualifying ronde wil spelen, moet zich vooraf registeren of op de eerste tee
kenbaar maken dat hij/zij een qualifying ronde wil spelen.
De marker moet voor het begin van een ronde van een speler horen dat hij/zij een qualifying
ronde wil spelen.
In een qualifying ronde moet de speler handelen volgens de golfregels en de plaatselijke regels
van de golfclub. De marker moet erop toezien dat de speler de golfregels juist toepast.
De marker moet samen met de speler het aantal slagen per hole tellen. De marker noteert op
elke hole de bruto score van de speler.
De speler moet de qualifying score (digitaal) ondertekenen en zo snel mogelijk (digitaal) inleveren,
maar in elk geval voor middernacht van de dag waarop de ronde gespeeld is.
De marker moet de score (digitaal) goedkeuren, bij voorkeur voor middernacht van de dag waarop
de ronde gespeeld is. Alleen dan kan de score meegenomen worden in de bepaling van de PCC.
Als de marker het niet eens is met de score van de speler, dan mag hij/zij de score niet goedkeuren.
R&H Cie
Paul Melai
Bron: NGF www.golf.nl
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ATTENTIE
Wij maken u attent op 2 beestjes welke u het leven tijdens of na het
golfen zuur kunnen maken.
Dat is in de 1e plaats de TEEK
Teken kunnen na een beet de ziekte van Lyme veroorzaken.
Dus probeer zoveel mogelijk de beten te voorkomen. Gebruik DEET voor
het golfen op benen armen en hals. Bedek de onderbenen, ga zo weinig
mogelijk de bosjes in of het hoge gras.
Controleer ’s avonds na het golfen uw lichaam op teken.
DEET is te verkrijgen aan de bar of in de receptie.
en ten 2e de
EIKENPROCESSIERUPS
De eikenprocessierups is niet
gevaarlijk maar kan behoorlijk
jeuk veroorzaken
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Noordelijke Jeugd Golf Tour en Dutch Kids Open Golf Tour
Fréderique Evers, jeugdlid, speelt dit seizoen zowel mee met de Noordelijke Jeugd Golf Tour als de Dutch
Kids Open Golf Tour.
Fréderique heeft op zondag 20 juni 2021 haar aller eerste 18 holes jeugdwedstrijd gespeeld. Door corona
was het even wachten tot dat de eerste wedstrijd in de Noordelijke Jeugd Golf Tour kon worden gehouden.
Er waren in totaal 41 jeugdspelers verdeelt over 4 categorieën bij de wedstrijd in Emmen.
Fréderique speelde mee in categorie 2 met 7 deelnemers.
Ze zat in de eerste flight samen met twee andere meiden. In de ochtend was er veel wind. Met een prima drive op hole 1 door de bal in het midden van de fairway te slaan zette ze gelijk haar flightgenoten op
scherp. De eerste hole was gelijk de moeilijkste en langste hole (par 5, stroke index 1) met een smalle fairway maar gelukkig bracht haar dit niet van de wijs. Ze wist vervolgens met haar ijzers gemakkelijk de green
te halen.
De uitdaging voor deze 18 holes werd Frederique gelijk duidelijk. De greens waren langzamer waardoor de
focus op het korte spel kwam te liggen. Ze wist de goede start door te zetten door op hole 2 een par te noteren. Helaas ging de bal bij hole 4 in het water met als resultaat triple bogey. Frederique kwam gelukkig op
hole 6 weer terug in de wedstrijd door het maken van een birdie op deze par 4. De tweede 9 holes maakte
ze weer een goede start door op de par 5 een bogey te noteren. Ze kwam helaas de holes daarna steeds
een slag te kort met dubbel bogeys als resultaat. Het lukte haar op hole 17 en 18 om weer bogeys te noteren. Ze kijkt met een goed gevoel terug op haar eerste 18 holes wedstrijd.
Fréderique speelt haar eerste wedstrijd op de Dutch Kids Open Golf Tour op zaterdag 10 juli bij de Amsterdamse Golfclub. Er staan voor dit seizoen nog mooie banen op het programma waaronder de Rosendaelsche Golfclub.
De volgende wedstrijden voor de Noordelijke Jeugd Golftour staan voor zondag 11 juli Golfclub Holthuizen
in Roden en zaterdag 24 juli Golf Club Havelte op het programma.
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Helaas is het hieronder vermelde alleen bestemd
voor leden en golfers die woonachtig zijn in Sneek

Golfclub Gaasterland – Oudemirdum organiseert op haar baan het
1e Sneeker Kampioenschap Golf.
Bijzonderheden:
Zaterdag 4 september 2021
Deelname voor golfers en golfsters woonachtig in Sneek
Ontvangst koffie/thee met iets lekkers erbij
’s Morgens 9 holes
Uitgebreide lunch
’s Middags 9 holes
Maximaal aantal deelnemers 60 (vol is vol)
Wedstrijdvorm - Strokeplay Netto – maximaal exact handicap
Nadere informatie en aanmelding:
Reyer - Toine - Simon
bijzonderezaken@golfclubgaasterland.nl

Goed nieuws voor de Handicarts gebruikers op onze golfbaan
Na overleg met het receptie-team is het nu gelukkig mogelijk om ook ‘s avonds tot 18.30 uur een kar te
huren.
U moet dan wel de kar van tevoren reserveren en kunt bij onze vrijwilliger aan de bar de sleutel krijgen.
Overleg met de Marshalls heeft ertoe geleid dat elke ochtend om 9 uur alle 4 handicarts op u staan te
wachten voor het clubhuis zodat u rustig uw rondje kunt golfen, u hoeft overdag de kar niet in de garage te
zetten!
U kunt zich tot 17.00 uur melden bij de receptie en de sleutel van de gereserveerde kar in ontvangst nemen.
Zijn er vragen en waardevolle adviezen dan kunt u altijd met mij overleggen via fcnijman@hotmail.com!
Hebt u al eens een kar gereserveerd via Mijnhandicart.nl? Probeer het eens een keer!
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Bijzondere situaties in de baan
Abnormale baanomstandigheden
Elk van deze vier gedefinieerde omstandigheden:
1.
2.
3.
4.

Gat gemaakt door een dier. Bijvoorbeeld door konijnen, muizen, dassen, vossen.
Grond in bewerking. Deze gebieden worden aangegeven met blauwe palen of blauwe palen met
groene kop. Het zijn op onze baan verboden speelzones.
Vast obstakel. Elk obstakel dat niet kan worden bewogen zonder onredelijke inspanning of zonder
beschadiging van het obstakel of de baan. Bijvoorbeeld de afstandspalen en -tegels, de sproeikop
pen, de schuilhutten en ook de bruggen en verharde paden.
Tijdelijk water. Plassen in het algemene gebied en in de bunkers. Veelal op lagere plekken in de 		
baan, maar ook kunnen sloten buiten de hindernisgrens overlopen. In dat geval is het eveneens 		
tijdelijk water.

Deze omstandigheden mag je zonder straf ontwijken volgens regel 16 1-a. (Refentiepunt bepalen, droppen
binnen één clublengte van dat punt).
Je mag een bijzondere omstandigheid echter niet ontwijken als de bal in een hindernis ligt. Dan moet je de
bal spelen zoals die ligt of de hindenrisregel toepassen.
Bruggen en paden bevinden zich deels in het algemene gebied en deels in de (water) hindernis. Ligt de bal
op de brug of het pad binnen de hindernis, dan moet je de bal vanaf het brugdek of het pad spelen of de
hindernisregel toepassen.
.
Losse obstakels
Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te
beschadigen. Bijvoorbeeld de harken, de palen van hindernissen of van GUR.
Losse obstakels mag je overal in de baan wegnemen. Beweegt daarbij de bal, dan moet je de bal zonder
straf terugplaatsten.
Losse natuurlijke voorwerpen
Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:
•
stenen, losse grassprieten, bladeren, takken en twijgen;
•
dode dieren en dierlijke uitwerpselen;
•
wormen, insecten en vergelijkbare dieren die eenvoudig kunnen worden verwijderd en de hoopjes
of webben die ze maken (zoals wormenhoopjes en mierenhopen), en
•
kluiten aarde (waaronder proppen uit beluchtingsgaten).
Een los natuurlijk voorwerp mag je weghalen. Maar als de bal daarbij beweegt kost je dat 1 strafslag en je
moet de bal terugplaatsen.
Ingebedde bal
Een bal is alleen ingebed als hij in zijn eigen pitchmark ligt die het gevolg is van de vorige slag van de speler.
Wanneer de bal van een speler is ingebed in het algemene gebied ¬¬mag de speler die situatie zonder straf
ontwijken door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen in deze dropzone (zie Regel 14.3):
•
Referentiepunt: De plek direct achter waar de bal is ingebed.
•
Droppen binnen één clublengte van dat punt in het algemene gebied.
Ontwijken volgens Regel 16.3b is niet toegestaan als de bal is ingebed in zand in een gedeelte van het algemene gebied waar het gras niet op fairwayhoogte of korter is gemaaid, zoals de waste area op hole 5.
Paul Melai
R&HC
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Vrienden-en vriendinnen dag zaterdag 7 augustus 2021.
Na een vervelende Corona-periode pakken we draad weer op met het organiseren van
gezelligheidswedstrijden. Gelukkig maar en we zijn er klaar voor.
Traditioneel werd deze dag/wedstrijd gehouden op dinsdag of woensdag maar als start
hebben we deze keer gekozen voor een gezelligheidsdag onder onze eigen leden.
Dus geen vriend(in)en van buiten de club maar onder eigen leden.
Volgend jaar zal het wel weer als voorheen geregeld gaan worden.

Zaterdag 7-8-2021 | aanwezig 13.00 uur | start 13.30 uur
Elke paar bestaat uit een man en een vrouw. Zo ook opgeven en als je geen
partner kan vinden dan regelt de organisatie wel dat je toch niet alleen de baan
in hoeft.
Informatie
• Nodig je vriend of vriendin uit en speel samen 9 holes.

NB: Géén echtparen of samenwonende partners – geen vriend(in) dan gaan wij je wel
koppelen aan een flightgenoot

• Deelnemers moeten baanpermissie hebben.
• Ontvangst vanaf 12.30 uur met koffie/thee en suikerbrood.
• Om 13.00 uur welkomstwoord.
• Omstreeks 13.15 uur loopt u naar uw hole zoals vermeld op uw
scorekaart.
• Start golf 13.30 uur.
• Wedstrijdvorm: Gezellig en een verrassing
• Na de wedstrijd een bittergarnituur en wat koude hapjes.
• Er zijn leuke prijsjes te winnen.
• Voor een geheel verzorgde dag betaalt u PER KOPPEL € 16,-.
• Maximumaantal deelnemers 60. (vol=vol)

Iedereen slaat van rood (in het kader van gezelligheid - mannen géén driver mee!)
Inschrijven via Egolf4U per team of solo - mag ook via mail naar peterbest14@gmail.com.
De organisatie

Frans Nijman
Peter Best
Simon de Jong
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Belangrijke mededeling van de Wedstrijdcommissie.
Vanaf 1 augustus moet de wedstrijdinleg van € 1 weer worden betaald.
Dit geld voor alle clubwedstrijden, behalve de kampioenschappen.				

Kampioenschap Matchplay Netto 2021
U kunt dit jaar weer meedoen aan het Kampioenschap Matchplay Netto. Matchplay is een bijzondere spelvorm die naast de technische vaardigheden van golf ook tactische elementen heeft.
Dit kampioenschap is een netto wedstrijd, dus met handicapverrekening. Dit betekent dat ook de hogere
handicappers een goede kans maken.
Het zijn 18 holes wedstrijden voor dames en heren met een handicap t/m 40 die wordt gespeeld volgens
een afvalsysteem. U kunt inschrijven tot dinsdag 20 juli 12.00. De indeling van de eerste ronde is bekend
op 22 juli en wordt op Egolf4u gepubliceerd.
Het is zaak om tijd vrij te houden omdat het tot de finale op 25 september om 5 wedstrijden kan gaan!
De afspraken moet u zelf met de tegenstander maken, doe dit snel en wees flexibel in de planning!
De prijsuitreiking zal op zondag 26 september plaatsvinden samen met de feestelijke prijsuitreikingen
van de finale van de maandwedstrijden en kampioenschap strokeplay netto.
Wij wensen de deelnemers veel plezier met de wedstrijden.
Namens de organisatie,
Taco Bruin

NETTO 2021
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Onze joviale voorzitter van de clubhuiscommissie Gerrit Botke
Gerrit heeft zich gedurende 7 jaar op een zeer verdienstelijke (en uiteraard op zijn
eigen vertrouwde manier) ingezet voor de golfclub als voorzitter van de clubhuiscommissie.
Zeer toegankelijk en inzetbaar op elk moment van de dag. Een praatje met iedereen
en altijd oplossing zoekend.
Veel contact met de mensen en cliënten van de JP.
Op bovenstaande foto nemen de JP’ers afscheid van Gerrit.
Tijdens zijn bestuursperiode had Gerrit te maken met o.a. de Corona-periode, opzet
van een receptie waardoor de mensen van de JP andere taken toebedeeld moesten
krijgen, veel overleg met de JP, ook het interieur was/is een “aandachtspunt’ geweest.
Op gepaste wijze heeft de clubhuiscommissie afscheid van Gerrit genomen.
Uiteraard met heerlijke taart, een golf-gezelligheids-wedstrijdje op eigen baan en
als afsluiting een gezellig etentje bij Mar en Klif.
Gerrit krijgt nu meer tijd om te golfen en zijn handicap te verlagen (voorzover dat
nog nodig is).
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Beste leden,
Toen u afgelopen week uw auto parkeerde om een potje te gaan golfen is u wellicht opgevallen dat, direct
rechts op de parkeerplaats, een elektrische laadpaal is geïnstalleerd.
Elektrische auto’s zijn niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. En de komende jaren neemt het aantal
elektrische auto’s en elektrische modellen alleen maar verder toe.
Deze auto’s zijn veel schoner dan traditionele auto’s omdat ze geen cocktail aan milieuvervuilende stoffen
uitstoten. Door de toename van de elektrische auto en hierin te
faciliteren draagt onze golfvereniging wederom een steentje bij aan een beter milieu.
Binnenkort zal de laadpaal worden geactiveerd en zullen wij u informeren over hoe u deze laadpaal kunt
gaan gebruiken en wat hiervoor de kosten zullen zijn.
Bert Wimmers,
Namens het bestuur
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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.

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 lichamelijke 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
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Hole 1

Hole 2 en 4

Hole 3

Hole 5

Hole 6

Hole 7

www.vanroedenwatersport.nl

Hole 8

Hole 9

3 oefenholes

Puttinggreen

Drivingrange

Veel dank aan
onze sponsoren
18

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
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