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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

  Mei 2022

MEI JUNI  

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief juni/juli 2022 - Vóór zaterdag 18 juni
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!

18 juni Gezelligheidswedstrijd

In willekeurige volgorde:
NGA Campagne Veilig spelen voor Greenkeeper en golfer |Horeca-Catering en 
Gasten | JPvdB en Johannes | Dameswedstrijd april | Beverdag | April-grap | 
Artikel Sneeker Nieuwsblad 31 jaar geleden | Golfquiz Paul Melai |
Verzamelen petflessen | Gesprek met Willem  Visser en Laura Gerritsen| Impressie 
verbouw restautantgedeelte van het clubhuis | Intervieuw beginnende golfers Jan 
Kuperus en Rene Brandsma |nieuwe sponsor hole 6 | 
Teetimes |Senioren winterperiode |
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Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:

Proefleden                Leden                Proefleden Jeugd 
Petra de Kam             Marcel O’Keefe      Ageeth van Dalen         Wiebe Westra           Marion Doldersum 
Henk Smit                   Hinke Brandsma    Marie Faber                    Ties de Boer 
Jens Dijkhuis              Grada Kuperus       Hendrica Roling
Rein Kingma               Herman Roling       Marijke van Beijnum
Ties Boersma              Peter de Jong         Bouke-Yke Peterson
Barbara Haarbrink     Simke Altenburg   Richard de Vries

Veiligheidscampagne #Focus fore je slaat

Veiligheid in golf is enorm belangrijk. Voor golfers onderling als ook 
voor de greenkeepers die regelmatig op de golfbaan werken als er 
gegolft wordt. 
De NGA lanceert daarom de campagne #Focus fore je slaat.

Golfers en greenkeepers zijn aan elkaar verbonden. Golfers genieten van het weer, de baan, de sport, hun 
medegolfers en de natuur. De greenkeepers doen hun best om de golfbaan in topvorm te houden. Daarbij 
is enige hinder van elkaar niet geheel uit te sluiten, maar wel te minimaliseren. De greenkeepers moeten 
tijdens hun werk rekening houden met de golfers en golfers tijdens hun spel met de greenkeepers.
Dit gaat in de meeste gevallen goed, maar helaas ook met enige regelmaat fout waardoor onveilige situa-
ties ontstaan. 
De NGA is daarom een campagne gestart met de slogan #Focus fore je slaat waarbij ze aandacht vragen 
voor de veiligheid van greenkeepers op de golfbaan.

Het veiligheidsvoorschrift dat geldt als een greenkeeper aan het werk is, is heel eenvoudig: 
wacht met slaan totdat de greenkeeper je een teken geeft. 
Dit geldt op elke golfbaan in de wereld.
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Mededeling bestuur Golfclub Gaasterland.

Golfclub Gaasterland heeft een volledige horecavergunning met de beperking “Sportkantine”. 
Wij mogen alleen gasten ontvangen als het (onze) sport gerelateerd is.

Formeel moeten daarom bij een feest of partij alle gasten 
de golfsport beoefenen en moet er een golfwedstrijd/evenement  aan vooraf zijn gegaan. 

Daarna mogen wij alles serveren, ook maaltijden.

Hoe kan één en ander afgestemd worden?

Afspraken voor groepen groter dan 8 personen kunnen uitsluitend via de
clubhuiscommissie (Nynke Kingma) geregeld worden. 

Voor ontvangst, catering, maaltijden maar ook voor de benodigde baanfaciliteiten draagt de 
clubhuiscommissie zorg, eventueel in overleg met onze pro Rob Oosting.

Ook voor kleinere groepen bepaalt de clubhuiscommissie wat de mogelijkheden zijn. 
Zij bepaalt de prijzen en bewaakt dat die eerlijk en kostendekkend (plus een redelijke marge) zijn.

Incidentele wandelaars/fietsers zijn welkom, groepen die niet golfen niet.

Kort samengevat:
Niet alles kan, in overleg kan er veel.

Johannes van der werf (gebouwencommissie) heeft met het wandmateriaal (afkomstig uit de shop van Rob Oosting) 
de verblijfsruimte van de medewerkers van de JPvdB op de bovenverdieping van ons clubhuis prachtig 
vernieuwd en aangepast. Functioneel en zeer fraai. Onze JPvdB-mensen zijn hier heel blij mee.

                    Namens de mensen van de JP                                                        Heel veel dank Johannes 
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Shotgun wedstrijd - dames - maand april

We zouden vandaag eindelijk een keertje Cross Country spelen. 
De damescommissie had deze dag al een keer moeten verplaatsen vanwege het weer. 
De weergoden waren ons deze week ook niet erg gunstig gezind bij de inschrijving, Maar op de dag zelf 
hadden we het van de 8 holes 7 droog, Een meevaller en de thuisblijvers hadden weer eens ongelijk, 
Het weer valt vaak mee als je op onze mooie Gaasterlandbaan bent. 
We speelden Texas scramble en de flights waren bij elkaar gezet op handicap. Het was een stroke play wed-
strijd met verrekening van handicap. 
De baan lag er ondanks de regenbuien prima bij. Kortom het was weer een feestje om door de baan te 
mogen lopen. En deze keer volgden we een alternatieve route. 
De Par-3 oefenholes werd ook benut. 
Sommige holes zijn echt een uitdaging, vooral van hole 7 naar hole 8. Waar je over de bosjes kunt spelen of 
er omheen. Of hole 3 waar je via de bunker naar de green moet slaan. 
In het clubgebouw werd de route en de spelregels uitgelegd. En iedereen ging vol goede moed van start. 
Na afloop was er een warme versnapering van de JPvdBent Stichting. 
En natuurlijk de maandelijkse prijsuitreiking. Er waren mooie paaseieren en paashazen van chocolade te 
winnen. Voor de tweede keer gekocht, want de 1e keer hadden ze de reis naar huis niet overleefd! 
Ze vielen en helaas moesten ze in stukjes worden opgegeten. 
3 teams eindigden gelijk met 35 slagen na aftrek. 
Uiteindelijk kwam het wedstrijd comité tot de volgende uitslag: 

3e. Geertje Meinema en 
        Ali Melai. 

2e. Lenie Jorritsma en 
      Ank van der Gaast

1e. Cobie Wesselius en
         Bea Wiarda.

In de maand maart hebben we een matchplay 
competitie gespeeld. 

De winnares van de 9 holes is Marijke Rethans en 
de winnares van de 18 holes is Fenna Stoel. 

(En dan te bedenken dat ze normaal altijd 9 holes loopt). 

Met dank aan allen
Bea Wiarda
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Senioren - winterperiode 2021/2022

Op een zeer regenachtige maandag, 4 april j.l., namen de Senioren met een shotgunwedstrijd afscheid 
van het winterseizoen. Gemiddeld namen er elke maandag zo’n 32 dames en heren deel aan de wedstrijd. 
Soms waren de weergoden ons gunstig gestemd en soms moest windkracht 6 getrotseerd worden Soms 
waren de corona maatregelen streng, soms wat minder, maar gegolfd werd er.

In de maand januari hadden wij te maken met het plotselinge overlijden van twee Senioren die velen van 
ons goed gekend hebben, Joke Hoorn, de echtgenote van Wim Hoorn en Harry Strijker, de echtgenoot van 
Sjoukje Strijker.

Na afloop van de shotgunwedstrijd werd er onder het genot van een lekker hapje, uitstekend verzorgd door 
Ruurd de kok, aandacht besteed aan het afscheid van enkele Senioren commissieleden.
Eind vorig jaar gaven Anneke Prins en Ria Popma te kennen dat ze wilden stoppen als respectievelijk voor-
zitter en commissielid van de Senioren.
 
Door de Corona pandemie konden wij hen echter nu pas bedanken 
voor hun jarenlange inzet. De beide dames blijven wel inzetbaar als 
wedstrijdleider. Terwijl Henk Vriend juist na 10 jaar afscheid neemt 
als wedstrijdleider. Samen met zijn echtgenote Gonnie heeft hij 
menige Seniorenwedstrijd op de maandagen begeleid.
Op passende wijze werden zij alle vier bedankt en in het zonnetje 
gezet.

Seniorencommissie
Harriët Schoenmakers

Nieuwe sponsor hole 6

Het ons een genoegen te melden dat voor hole 6 wederom een sponsor is gevonden, namelijk
Roosenstein Wolke. Alvast deze melding vooruitlopend op de officiele presentatie op de borden bij hole 6, 
de website en in nieuwsbrief de Putter.
        Sponsorcommissie
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                       1 april

Commissie Bijzondere Zaken was weer 
druk in de weer met hun jaarlijkse 1 aprilgrap. 
Dit keer de keus uit een brug bij hole 9. 
Uw reacties waren voldoende om met 
genoegen hierop terug te zien. 
Dank.

Echter bij nader inzien en in nauw overleg met    De Golfbrêge fan Aldemarrum
ons bestuurslid, Jacob Minkema, is het toch wel 
aardig om er verder over na te denken en het niet 
alleen als een grap te laten eindigen. 

Wat zou het een publiekstrekker in de golfwereld zijn, als we een kopie van het beroemde bruggetje -  de 
Swilcan bridge van St Andrews - in Gaasterland zouden neerzetten. 
Misschien een optie om serieus na te denken over de mogelijkheden. 
Als leerproject van metselaars? Zouden er vrijwilligers te vinden zijn? 

Natuurlijk zijn er ook genoeg bezwaren o.a. wat betreft de hoogte van de zijkanten van de brug en nog wel 
wat meer om te benoemen. 
Maar goed wellicht kan er verder over worden gestoeid. 
Je weet maar nooit welke briljante ideeën onze leden in hun golftas hebben.

En verder over napratend en in overleg met de baancommissie en HGM was het toch niet zo’n gekke grap. 
Het heeft geresulteerd in verder nadenken. 
Namelijk voor de afwerking van de diverse bruggen en duikers zijn er wel aardig wat zwerfkeien nodig. 
Om deze keien aan te schaffen moet je een behoorlijk bedrag neertellen.

Het aardige is dat Gaasterland en omgeving wel wat zwerfkeien heeft liggen.

Als je een keer door het mooie Gaasterland met de auto onderweg bent en je ziet een paar keien liggen, 
schroom niet om ze achter in je auto te leggen.
Je kunt ze zo bij de werkplaats van HGM deponeren en Golfclub Gaasterland zal er dapper gebruik van 
maken in de baan bij de bruggen en overkappingen.

Uiteraard als de keien op het terrein van iemand liggen, moet je wel vragen of je een paar 
mee mag nemen, maar dat spreekt voorzich natuurlijk.

Commissie Bijzondere Zaken
Frans en Simon
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Impressie verbouwing clubhuis

Tijdens de ALV van 20 april 2022 heeft de clubhuiscommissie, in de persoon van Sjoerd Idema, alvast een 
indruk gegeven hoe het restaurant van het clubhuis er ongeveer uit gaat zien. Zeer enthousiast en gedreven 
heeft Sjoerd de aanwezigen tijdens de ALV meegenomen en de meeste facetten laten zien over het hoe en 
waarom en wat het ongeveer gaat worden. Hans en Rienk zijn al begonnen met het plaatsen van de span-
ten. De hoop en verwachting is dat alles in juli klaar zou moeten zijn.

De bar wordt aangepast
waardoor deze door de
mensen gemakkelijk te
bedienen is en in de 
nieuwe opzet is dan ruimte
voor ca. 72  zitplaatsen.
(nu ongeveer 60)
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Uitslag Hans en Grietje spelen hole 5

Pak je regelboekje er even bij en lees de regel 
nog eens na ter lering en vermaak.

    Slag  Strafslag
Afslag    1 
Ingebedde bal in zand    2   Regel 16.3a uitzondering 1ste bullet
geeft geen vrije drop. 

Slag 2    1
Bal bewogen bij zoeken   Geen straf  Regel 9.4b uitzondering 2
        Regel 7.4

Wegnemen bladeren    1 strafslag Regel 15.1a uitzondering 1
van plaats waar moet       (Verg. straf Regel 15.1b)
worden teruggeplaatst

Slag 3    1

Bal in tijdelijk water    Vrije drop Regel 16.1a
Andere bal mag bij toepassing regel  Geen straf Regel 16.1b

Slag 4    1

Herstellen pitchmark    2 strafslagen Regel 8.1a  3de bullet
voorgreen = verbeteren speellijn

Herstellen pitchmark
op of rakend green mag wel   Geen straf Regel 13.1c

Slag 5    1 

Bal van buiten green raakt   Geen straf Regel 11.1a. Uitzondering is 
bal op green       niet van toepassing 

Uitholen slag 6   1 

Totaal    6  5  Score hole: 11 slagen
 

Slechts 1 van u heeft de moeite genomen om te proberen dit vraagstuk op te lossen en ook op te sturen, 
waarvoor dank natuurlijk. (naam bij redactie bekend)

Massale reacties had ik ook niet verwacht. De meeste van onze lezers/spelers zullen weinig zin hebben het 
regelboekje na te pluizen.
Maar misschien is het toch wel leuk om voor jezelf eens te kijken hoe ver je kan komen. 
Voor een volgende keer bedenk ik wellicht om vraagstuk en oplossing in hetzelfde nummer te geven, zodat 
je gelijk kan zien hoever je bent gekomen. Helaas geen prijzen meer dus. 

Paul Melai
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   Even voorstellen 2 beginnende golfers 
   Jan Kuperus en Rene Brandsma 

Introductie
Jan Kuperus en Rene Brandsma zijn zwagers. Ze zijn samen met 
hun partners Grada Kuperus en Hinke Brandsma gestart 
bij Golfclub Gaasterland

Waarom zijn jullie gestart met golf?
Wij hebben ons leven lang allerlei balsporten beoefend en golf 
leek ons wel weer eens een nieuwe uitdaging. Bijkomend voordeel 
is dat je altijd in de buitenlucht bent en als wij de verhalen moeten
 geloven leven golfers minstens vijf jaar langer.
En het is ook een sport die je heel goed met je partner kan 
beoefenen. 

Waarom gekozen voor Golfclub Gaasterland?
We hebben afgelopen winter een clinic gedaan bij Rob vanuit de werkgever van onze partners. 
We zijn toen erg enthousiast geraakt en hebben besloten om de golfsport verder op te pakken. Omdat 
we in Sneek wonen hebben we ook nog in Heerenveen en bij St Nyk gekeken. Maar Golfclub Gaasterland 
sprong er echt uit op diverse punten zoals ambiance, prijstechnisch en niet onbelangrijk, het is een natuur-
golfbaan.
Ook het feit dat het een vereniging is sprak ons erg aan.

Hoe heb je de golflessen ervaren?
Zoals gezegd heeft Rob door zijn enthousiasme tijdens de clinic ons tot de golfsport gebracht. Wij vinden 
hem een hele goede leraar en zijn leuke manier van lesgeven werkt erg aanstekelijk. Ook buiten de lessen 
om geeft hij geregeld feedback wat wij erg waarderen. Rob ziet werkelijk alles, hij heeft  ogen op zijn rug.

Zijn er zaken waar je tegenaan gelopen bent.
Eigenlijk niet maar als je het vraagt kunnen we twee dingen benoemen.

Omdat wij nog in het arbeidsproces deelnemen kunnen wij eigenlijk alleen in het weekend golfen. 
Golfwedstrijden, zoals bijvoorbeeld de herencompetitie, zijn altijd door de week. 
Helaas hebben wij als beginnende golfers ook te maken gehad een onvriendelijke bejegening in de baan. 
Ons advies is om in teetime zichtbaar te maken als iemand handicap van 55 heeft. Dan weten mensen dat 
er cursisten door de baan lopen.

Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Heb jij ergens ambitie?
Wij hebben een uitgebreid verleden in het beheren van sportkantines. Mogelijk kunnen we wat betekenen 
voor de clubhuiscommissie of de gebouwencommissie.

Wat wil je verder nog kwijt?
Het totaalplaatje klopt bij Golfclub Gaasterland. De lessen van Rob, de natuurbaan, de communicatie en de 
gemoedelijke sfeer!

CBG Commissie
Ytje van der Hoek
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Beste leden,

De commissie voor beginnende golfers (CBG) is opzoek naar 
enthousiaste vrouwelijke begeleiders.
Als begeleider help je een beginnende golfer richting 
baanpermissie door haar of hem kennis te laten maken 
met de baan, regels en etiquette 
en natuurlijk speeltempo.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over het 
begeleiden van beginnende golfers? 
Neem dan contact op met Matthijs Ridder (0648863502).

Alvast bedankt namens de CBG.

Wij zoeken vrijwilligers (zowel dames als heren) voor de receptie bij onze mooie golfclub. 

Je taak
Je ontvangt de gasten en verwerkt hun reservering en betaling.
Je krijgt telefonische reserveringen en plaatst deze in het systeem en zo zijn er nog wat zaken die je aan-
dacht verdienen.
In de receptie is eveneens de golfshop gevestigd en verkoop van het aanwezig golfmateriaal behoort ook 
tot het receptiewerk.

Receptietijden
Dagelijks van 09.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

Planning 
Je maakt je eigen planning door online jouw receptiedienst in het inzetrooster te boeken.
Mocht je een geplande receptiedienst niet kunnen dan is 1 druk op een toets in het inzetrooster genoeg 
om alle overige vrijwilligers van de receptie in 1x te laten weten dat je verhinderd bent en het verzoek om 
jouw dienst over te willen nemen. Werkt super en dus geen stress.

Opleiding
Van een aantal mensen krijg je een prima opleiding en als je een keer iets niet weet dan is een telefoontje 
genoeg om je vraag op te lossen.

Word jij onze nieuwe collega/vrijwilliger? Hartelijk welkom!!

Informatie bij Margriet Franke
  Myrna de Blinde
  Sijmen de Jong
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Beverdag 12 april 2022

Dinsdag 12 april werd wederom de (2) jaarlijkse beverdag gehouden. Onder de bezielende leiding van de 
wekelijkse bevers (Allard Stoel, Bert Dijkstra, Johan van Ditmarsch, Bauke Jaasma en Theo Zeldenrust) hadden zich 
ruim 35 leden (zowel mannen als vrouwen) van de Golfclub ’s morgens verzameld in het clubhuis voor de 
breefing. 
De meesten keurig in overal, met laarzen en voorzien van een schep, klaar om het natuurgebied in te gaan. 
Uiteraard eerst een kop koffie of thee met overheerlijk gebak gemaakt door de cliënten van de JPvdB.

Er werd uitstekend werk verricht zowel in de natuur maar ook het onkruid van het terras 
werd verwijderd. De weergoden waren ons goed gezind.

Na een voortreffelijke lunch kon er nog lekker een gezellig rondje golf worden gedaan.
Klasse werk allemaal.

Een dringende oproep aan de leden van GG om de 5 mensen van de bevergroep te versterken. 
Er zijn meer mensen nodig voor dit dankbare werk. 

Op donderdagmorgens, daarna vaak een hapje en meestal middags nog een rondje golf. 

Neem contact op met 1 van de genoemde mensen uit de Bevergroep en zij zullen u beslist enthousiast 
willen en kunnen maken.

Onze medewerkers
van de JP die alle 
bevers hebben 

voorzien van soep 
en 

broodjes
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Soms kom je nog wel eens wat tegen dat van waarde is om te delen.

In een artikel uit het Sneeker Nieuwsblad van 31 oktober 1991 het clubkampioenschap van Golfclub 
Gaasterland. Nog op het oude baantje (6 holes) in Balk.
Prachtig om te lezen. 
Bij ons nog steeds actief Rene de Monchy, Menke van der Goot, Geertje Kramer en Martin van der Heide.

Lusy Faber
Sneek
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Sportverenigingen kunnen geld verdienen met de inname van kleine plastic flessen.               

 

Vanaf 1 juli 2021 zit er statiegeld op kleine petflessen (minder dan 1 liter). 
Ook Golfclub Gaasterland verkoopt water en frisdrank in deze flesjes of leden nemen deze mee naar de 
baan. 
De inname van petflessen is niet verplicht, maar kan ons wel voordeel opleveren. Niet-commerciële sport-
verenigingen mogen het statiegeld houden en aan de club besteden of aan een goed doel schenken. 

Voor sportclubs geldt als extra voordeel dat zij de opbrengst van het statiegeld aan de club of een goed 
doel mogen besteden. Zo helpt de gescheiden inname bij het kosten besparen op de afvalverwerking, het 
oplossen van het zwerfafvalprobleem en het aanvullen van de clubkas. Sportclubs kunnen de opbrengst 
bijvoorbeeld besteden aan nieuwe doelen, nieuwe ballen of iets dergelijks. 
Dat is mooi meegenomen.

In onze keuken en in de hal staan speciale bakken en deze zijn niet bedoeld om iets ander in te gooien.                                           

         Alleen de petflesjes !!

         de Clubhuiscommissie
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Op onze golfclub is de planning voor een 
Teetime om de 8 minuten.
Bij “vierballen” is dat om de 16 minuten.

Te vroeg vertrekken

Dit artikel en rekenwerk heeft in het bijzonder te maken met het feit 
dat sommige flights te vroeg vertrekken. 
Men ziet dat de flight voor je een 4-bal is en de green van hole 1 
net heeft bereikt.
Als je dan gaat vertrekken weet je bij voorbaat dat je na een paar 
holes al te dicht je voorgangers hebt bereikt en krijg je ergernis de komende 1,5 uur of er moet gelegenheid 
zijn om door te laten maar bij een drukbezette baan lost dat het probleem niet op.

Even wat rekenwerk

Stel dat je 3 minuten nodig hebt om met 4 af te slaan, 2 minuten om 200m te wandelen, 2.5 minuten om 
iedereen zijn approach te laten slaan, en 0.5 minuut om het gebied te verlaten zodat de volgende flight kan 
afslaan, dan zie je hoe Golfclub Gaasterland aan die 8 minuten komt. 
Dit is al wat optimistisch berekend dus reken dan maar 9 à10 minuten afgerond.

Dan moet je direct een aantal bemerkingen plaatsen: 
Geen tijd verloren moet worden met zoeken naar afstanden, ballen, of pinposities.

Na de approach gaat het verhaaltje verder. Veronderstel een approach van 150 meter (gemiddelde par 4), 
laat dat dus nog 1 minuut over om tot aan de green te geraken.
Het GIR-percentage is op gemiddeld niveau slechts 25%, wat dus betekent dat 3 spelers nog moeten chip-
pen (3x40 seconden), en uitgaande van 4 tweeputts (we zijn immers goede putters allemaal) komen daar 
nog eens 8x40 seconden bij. 
Geef nog een halve minuut om de green te ontruimen (50m) en we komen wederom op 8 minuten. 
Een vierbal loopt 9 holes op die manier ongeveer in 2 uur en 20 minuten (rekening houdend met een 
2 par 3’s en 1 par 5’). Perfecte timing, toch?

Dringend advies

• Ga niet eerder weg dan je geplande starttijd.
• Verdoe je tijd niet aan het zoeken naar een verloren bal maar drop 
 direct een nieuwe bal.
• Bij twijfel sla je gewoon een provisionele bal.
• Neem je tijd, geniet van de baan en de natuur.

Als je op deze manier een rondje golf speelt dan heb jij plezier en de flight voor en achter je ook.

Commissie Bijzondere Zaken
Receptiecommissie
Marshallcommissie
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Gesprek met ons lid Willem Visser en 
zijn partner Laura Gerritsen. 

Na de gezellige handicartwedstrijd treffen we Willem en Laura
achter de bar van ons clubhuis om hun bardienst te vervullen. 
Gewoon een praatje over alles en het mooie weer en natuurlijk 
de vraag aan de partner van Willem:  Goh en golf jij ook? 
Wel geprobeerd zegt Laura, maar uiteindelijk was het niet mijn 
ding. 
Dat kan natuurlijk, maar ze vertelde ons dat ze wel veel andere 
hobby’s had en daar lekker druk mee bezig. Laura verveelde zich 
beslist niet. Ja en dan worden wij natuurlijk nieuwsgierig. 

Haar verhaal:
Laura heeft zich erg druk gemaakt met het maken van een prentenboek. Met 40 illustraties en gedichtjes.
Om samen te bekijken. Om voor te lezen. En over door te kletsen. Een feest voor kleuters én alle opa’s, 
oma’s, vaders, moeders, juffen en meesters die graag voorlezen. 
Nu -tien jaar na haar pensioen als kleuterleidster- is Laura begonnen met schrijven. Laura laat zien dat 
als je werkt vanuit je hart, het blijft stromen. Zo heeft ze nu op 72-jarige leeftijd een prachtig kinderboek 
gemaakt. Uit het leven gegrepen. Met bijzondere prenten en gedichten die aanzetten tot gesprekjes met 
kleuters. 

        Een heerlijk boek om de kleinkinderen voor te  
        lezen.
        Als je een voorproefje wilt, google maar even 
        op “LauraGerritsen-Voor de kunst”.
        
        Vanaf 22 april is het verkrijgbaar in de boeken 
        winkel of is het rechtstreeks te bestellen bij 
        Willem (06-20059977)

        Het boek kost € 19,50

           Frans en Simon
           Redactie de Putter
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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 en 8

  Poortema & Van Roosmalen


