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“It is
bjusterbaarlik

moai yn
Gaasterlân!

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. 
WHS - Senioren - Winnaars Ringerscore - 

Wedstrijdcommissie - Receptie en vrijwilligersteam - 
Ingebruikname marshalbuggy - IM Jetze Schat - onze sponsoren

 

     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 februari 2021- Vóór zaterdag 23 januari

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 !!



            
Het Wereld Handicap Systeem

Nog even en het Wereld Handicap Systeem gaat van start. De overgang van EGA naar WHS gaat in fases die ruim 2 
maanden gaan duren. Met ingang van 1 maart 2021 zullen we helemaal overgegaan zijn op het WHS.

Fase 1: Transitie naar WHS van 16 december 2020 tot 4 januari 2021
• De nieuwe WHS software wordt opgestart, WHS handicaps worden berekend.
• In de periode vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari worden geen qualifying scores verwerkt en                       
 kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd. 
• Scores die in deze periode ingeleverd worden, komen in een wachtrij en worden vanaf 4 januari met    
 terugwerkende kracht verwerkt.

Fase 2: Dubbele handicap vermelding van 4 januari tot 1 maart
• Zowel de WHS- als de EGA-handicap zal worden getoond op de digitale NGFpas in de GOLF.NL app. Deze gegevens  
 zijn ook beschikbaar via eGolf4u.
• Vanaf 4 januari kunnen de spelers en de handicapcommissies de achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop  
 de WHS-handicap is gebaseerd.
• Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA- als de WHS-handicap.

Van woensdag 16 december tot maandag 1 maart is de EGA-handicap nog leidend, maar draait de WHS-handicap al op 
de achtergrond mee. De twee handicaps lopen parallel tot 1 maart. Clubwedstrijden worden nog gespeeld op basis van 
de EGA-handicap tot 1 maart.

Fase 3: Invoering WHS op 1 maart
• De oude EGA-handicap verdwijnt en is niet meer zichtbaar op de digitale pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS- 
 handicap.
• Met ingang van de WHS-handicaps op 1 maart 2021 gaan ook de nieuwe handicaptabellen gelden. De nieuwe   
 tabellen zullen begin februari gepubliceerd worden.

Samengevat:

o Tussen 16 december en 4 januari wordt je WHS handicap berekend op basis van de beste 8 kaarten van de laatste  
 20 kaarten die de laatste 4 jaar tot 16 december 2020 zijn ingeleverd.
o Je WHS-handicap verschijnt naast je EGA-handicap op de digitale NGFpas in de golf.nl app.
o Na 4 januari wordt je WHS-handicap berekend op basis van je laatste 20 kaarten, waarbij ook de kaarten    
 ingeleverd tussen 16 december en 4 januari meetellen.
o Tot 1 maart worden ook de EGA-handicaps bijgehouden.
o Tot 1 maart worden wedstrijden gespeeld met de EGA-handicap.
o Vanaf 1 maart verdwijnt de EGA-handicap en geldt alleen de WHS-handicap.

Handicapcommissie



Van onze senioren

Op 5 oktober zouden we de prijzen uitreiken aan de winnaars van de zomercompetitie. 
Maar helaas, door het verzwaren van de Corona regels kon dit niet doorgaan. 
Het clubhuis ging weer dicht, dus geen gezellige afsluiting van het seizoen, geen hapjes en drank-
jes.  
Maar op maandag 9 november was het eindelijk zover en hebben we de prijzen op een zeer sobere 
manier overhandigd. 
Twee prijswinnaars gingen als eerste de baan in, samen met Anneke en Ria.  
Harriet Schoenmakers kon hierbij niet aanwezig zijn. Zij is gevallen en heeft blessures aan haar 
gezicht. 
In de hal hadden we op feestelijke wijze de prijzen uitgestald, zodat de overige deelnemers konden 
zien wat we voor de winnaars in petto hadden. 
Na de golfronde hebben we de prijzen overhandigd. 
De eerste prijs is gewonnen door Sake Tolsma, 
op de voet gevolgd door Ron Sijthoff. 
Ron kon helaas niet komen wegens ziekte, 
de prijs is later bij hem thuis gebracht. 
Een mooie derde plaats was voor Taco Bruin. 
Mannen, nogmaals gefeliciteerd met 
jullie overwinning!

Namens de seniorencommissie, 
Anneke Prins

 



Winnaars Ringerscore 2020

1. Peter Lammers

2. Sipke Bleeker

3. Douwe Bult

Bericht van de wedstrijdcommissie

 Het was een bijzonder jaar wat de competities en wedstrijden betreft.  Gelukkig konden we toch nog een aantal wedstrijden 
door laten gaan, met wel heel bijzondere prijsuitreikingen, buiten met 1.5 meter afstand en/of binnen met mondkapjes voor.
 Gebleken is dat velen het voorinschrijven voor de competities als prettig ervaren en waarschijnlijk zullen we dat ook volhouden 
na ‘’corona’’.
We missen allen de gezellige nazit als we een ronde hebben gelopen en de spontane inloop op de niet-wedstrijddagen 
Hopelijk kan dat toch weer in de loop van 2021.
Het te verloten kunstwerk voor birdies in de pot, behaald op hole 4 wordt dit jaar niet uitgereikt. De balletjes die er al inzitten 
tellen mee voor volgend jaar!
De wedstrijdkalender voor 2021 is inmiddels vastgesteld. 
De eerste maanden nog zonder shotgunwedstrijden, maar zodra er groen licht is zullen we deze weer organiseren.

Per 1 januari treden drie leden van de WeCo af. 
Suze van Hattem neemt het secretariaat over. 
Marten van der Heide wordt coördinator van de NGF-competities en Friese kampioenschappen. 
Taco Bruijn zal in de loop van het jaar mee gaan draaien in de WeCo.
Er wordt nog gezocht naar een nieuwe voorzitter. Voorlopig, tot uiterlijk 1 april, zal Lammert Breuker als interim deze taak 
op zich nemen.
Belangstelling: meld u aan!!!

Allen goede feestdagen gewenst en een optimistisch 2021!
  



     RECEPTIE en vrijwilligersteam

Golfclub Gaasterland is bezig een scheiding te maken tussen 
de horecazaken en de ontvangst van gastspelers.
In het voorjaar van 2021 zullen de horecazaken verzorgd blijven door 
de medewerkers en cliënten van de JP van der Bent stichting en de 
ontvangst van gastspelers door een nieuw op 
te zetten team van vrijwilligers.

We zijn druk bezig om de huidige Pro-shop om te bouwen tot een receptie met een professionele balie en de              
     benodigde apparatuur. (Uiteraard in overleg met onze Pro)

De bedoeling is dus de receptie te bemensen met vrijwilligers.

Naar aanleiding van de brief welke naar alle leden is verzonden hebben we al een kleine 20 vrijwilligers mogen      
     noteren. Helemaal top.

We denken aan een groep van ca. 30 zodat het allemaal gemakkelijk te regelen is.
Meld u nog aan via een mail naar clubhuiscommissie@golfclubgaasterland.nl 
Voor nadere informatie kunt u altijd even bellen met Trudeke Biermasz of Gerrit Botke.

We denken aan een bezetting alleen op werkdagen, mogelijk ook zaterdagen en wellicht niet tijdens de dinsdag-en        
     woensdagochtenden (maar hier zal nog overleg over worden gevoerd), in twee shifts van 9.00 tot 13.00 uur en van             
    13.00 tot 17.00 uur.

Wij hebben voor een computerprogramma gezorgd, waarbij je jezelf gemakkelijk kunt aanmelden voor een dienst en        
     mocht je na het inschrijven bij nader inzien toch niet kunnen, dan kun je de dienst gemakkelijk overdragen aan        
     een andere vrijwilliger alles via Ipad, computer en/of een app op je telefoon.

Indien je bereid bent om deze receptie taken te verrichten, dan horen we 
dat graag van je.
Opgeven graag voor 1 januari a.s.

Vriendelijke groeten,
Trudeke Biermasz en Gerrit Botke

   Golfclub Gaasterland 

   een vereniging met ca. 320 leden
   en jaarlijks ca. 3.000 gasten
   Wist u dat ongeveer 1/3 van al onze leden naast golf
   ook actief is als vrijwilliger bij de club?
   helemaal top.
   Schroom niet u te melden voor de receptiedienst.
    Wij begeleiden en helpen u bij de start.
    U kan het en het is dankbaar werk.
   



Ingebruikname nieuwe marshalbuggy

Op dinsdag 1 december vond de overdracht plaats van 
de nieuwe marshalbuggy. 
De sleutels werden door de heer Feite Bakker van de 
firma Bos Tuin en Park overhandigd aan de voorzitter 
van de marshalcommissie en hiermee beschikken 
wij over een schitterende nieuwe buggy.
De ingebruikname werd beklonken met een koffie-to-go.
De oude marshalbuggy was onvoldoende betrouwbaar 
voor de intensieve marshaldiensten, daarom is naar 
vervanging gezocht.
Wij zijn uitgekomen op een buggy die plaats biedt aan 
vier personen wat voor eventuele hulpverlening en vervoer
 in de baan een voordeel is. 
De buggy is uitgerust met lithiumbatterijen die geheel 
ontladen mogen worden, wat de actieradius aanmerkelijk 
vergroot.  
Ook het gewicht scheelt nogal wat, het voordeel hiervan is
 minder insporing en verdichting van de baan door de banden 
onder natte omstandigheden.
Ik hoop dat wij jarenlang plezier van deze nieuwe buggy 
mogen hebben.

Mei groetnis fan, 

Dirk Reinsma, 
 vz Marshal Commissie



                                               Jetze Schat
                                        
                                        1935 – 2020

Op 28 oktober van dit jaar overleed Jetze Schat, lid van verdienste van onze golfclub.
Een man die we de laatste jaren op onze club niet meer gezien hebben, maar die in de eerste jaren van het 
bestaan van de golfclub heel veel betekend heeft.
In mei 1987 werd de vereniging Golfclub Gaasterland opgericht en werd Jetze secretaris van het bestuur. 
Daar hoorde toen ook nog de ledenadministratie bij.
Na de start op het kaatsveld in Balk kon al vlug het terrein ernaast gebruikt worden om daar een golfbaantje 
neer te leggen. 

Maar wat is een golfbaan zonder clubhuis? 
Jetze ging op zoek naar een onderkomen en kwam terug met een oude directie keet, die het tot de overstap 
naar de nieuwe golfbaan in Oudemirdum in 2003 heeft uitgehouden.
Naast de functie van secretaris van het bestuur werd Jetze ook baancommissaris. Hij volgde hiervoor een 
greenkeeperscursus. En zo zagen de leden Jetze herhaalde malen op zondagochtend vroeg op de baan om de 
zes greens te zwiepen.
En tot slot was Jetze de eerste handicart consul van onze vereniging.
Met ingang van 1999 besloot Jetze een stapje terug te doen. 
Zijn secretaris functie werd overgenomen door Marjolein Remeeus en als voorzitter van de baancommissie 
werd hij opgevolgd door Wicher van der Veen. 
Jetze heeft nog tot 2003 de ledenadministratie gevoerd, die daarna overgenomen werd door Geertje Kramer.
In 2003 werd hij voor deze jarenlange inspanningen voor de golfclub benoemd tot lid van verdienste.
Jetze was van plan het golfen weer op te pakken, maar daar is het nooit van gekomen.
We zullen hem herinneren als de man achter de schermen in de periode in Balk, die heel veel voor de club 
heeft gedaan.
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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                         


