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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

 Wildcard Rob - Bruto Strokeplay Kampioenschap - Winnaars zomercom  
 petitie - Handicartwedstrijd - Eiken processierups - Gezichts- en   
 gehoorproblemen - Beverdag - Dames vlaggetjesdag - Team Pyramide   
 matchplay - Laadpaal E-auto’s - Reserveren handicarts - Hole in One - 
 2 Supersenioren nog aan het lessen - NGF Najaarscompetitie - 

 Vrijwilligers gevraagd

 
 

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

sept 2021

sept/okt 

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief oktober 2021- Vóór zondag 26 september
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!

 
4-9   Sneeker Open
18-9 Uitwisseling Pitch&Putt
2-10 Handicartwedstrijd
6-10 Beverdag
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Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:

LEDEN                                          PROEFLEDEN  

Harry Mast                                 Marjet van Dijk                             René Kamstra
Bert van der werf                      Franke van der Schaaf                 Nienke Sonnenberg
                                                      Ben Kortendijk                              Lodewijk Kappelle
                                                                                                               Bart Oude Wesselink

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. 

Dus ook bij Golfclub Gaasterland. Van bestuurslid tot lid van een commissie: een vereniging kan niet zonder 
vrijwilligers. (Momenteel bij GG zelfs tegen de 100 vrijwilligers)
Vooral als je nieuw bent een ideale manier om de vereniging en haar leden te ontmoeten en leren kennen.
Bij deze doen we weer eens een oproep om u aan te melden als vrijwilliger. Kijk eens wat bij u past.
Er zijn bij alle commissies steeds (nieuwe) mensen nodig, want kennisoverdracht en opvolging 
is belangrijk. We hebben voor u de volgende commissies in petto:

Automatisering
Baan
Beginnende Golfers
Bestuur
Bevers
Bloemen
Bijzondere Zaken
Clubhuis
Gebouwen/Onderhoud
GEO
Jeugd
Ledenadministratie
Marshalls
Receptie
Regel & Handicap
Sponsor

Wedstrijdcommissie

Er is genoeg keus. 
Met z’n allen is het een makkie om deze vereniging op een prettige manier te besturen.
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Onze Rob Oosting neemt deel aan de Pro Golf Tour 
welke plaats zal vinden op de Drentse Golfclub De Gelpenberg

Het toernooi van de Pro Golf Tour zal plaatsvinden van 31 augustus tot en met 4 september 2021. 
Via de jaarranking kunnen spelers doorstromen naar de Challenge Tour en uiteindelijk de European Tour. 
Veel professionele golfers zijn ooit gestart op de Pro Golf Tour.

De PGT kent een groot internationaal deelnemersveld. De spelers komen onder meer uit Duitsland, Oosten-
rijk, Frankrijk, Spanje, Engeland, Schotland, Marokko, Egypte en Nederland.

In het verleden hebben grote namen onder wie Joost Luiten, Martin Kaymer en Wil Besseling deelgenomen 
aan deze wedstrijden. De Gelpenberg heeft een aantal wildcards toegewezen gekregen, een mooie kans om 
(regionale) talenten in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan dit toernooi.

Citaat Golfacademy Gelpenberg:

Wat wij belangrijk vonden voor onze keuze was dat het iemand moest worden die liefde heeft voor zijn 
vak, een positieve uitstraling bezit en regelmatig wedstrijden speelt. Ook gunden wij de plek aan iemand 
die het liefst in de noordelijke regio werkzaam is.
Unaniem viel onze keuze op Rob Oosting, omdat hij wat ons betreft meer dan voldoet aan alle criteria.
Wij wensen Rob veel plezier en hopen dat hij ons helpt de Nederlandse eer hoog te houden!

Namens Golfacademy Gelpenberg

De golfbaan in Noordoost-Nederland ligt in de buurt van de Duitse grens, ideaal voor Duitse en Nederland-
se golffans. 

Namens iedereen: Heel veel succes Rob 

Toernooischema:
• Dinsdag 31 augustus – Voorspelen
• Woensdag 1 september – Pro-am met gasten
• Donderdag 2 september – Eerste ronde met 194 spelers
• Vrijdag 3 september – Tweede ronde met 194 spelers
• Zaterdag 4 september – Finaledag
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Zaterdag 21 en zondag 22 augustus het jaarlijkse bruto strokeplay kampioenschap

Voor mij altijd het leukste toernooi van het jaar, en da’s domweg omdat ik (bruto) strokeplay nu een keer 
het leukste spelletje vind.
Als titelverdediger ligt er natuurlijk ook wel wat druk op. In het voortraject had ik al eens wat uitslagen 
bekeken en zag o.a. Jacob Minkema, Peter Wijbenga, Douwe Bult en Peter Lammers soms met prima bruto 
scores op de lijsten staan. Die beginnen dus aardig aan m’n stoelpoten te zagen en dat maakte me er niet 
geruster op. 

Zaterdag
Super golfweer vandaag! Al bij het inslaan zie je de toch ietwat nerveuze stemming die gebruikelijk (en zo 
leuk) is bij wat serieuzere toernooien. Er worden wel wat grapjes over een weer gemaakt, maar de span-
ning is van de gezichten af te lezen. Bij mij is dat niet anders trouwens.
Dan ben ik ook altijd blij dat m’n eerste teeschot redelijk lukt en op de fairway ligt. Ik schat in dat dit voor 
velen herkenbaar is.
Tijdens de 1e ronde werd er bij de dames een score van 90 neergezet door Engelien. Op 1 slag gevolgd door 
debutante Sinny. Cobie en Wobby maakten beide 96 en volgden daarmee op gepaste afstand.
Bij de heren kon ondergetekende  (ondanks een 6 op de 18e hole) met 78 de leiding pakken. Peter Lammers had 
net even teveel tegenslag en tekende voor een 84 als 2e. Frans Nijman verraste met een 88 (3 birdies) en 
zat daarmee ook nog redelijk op het vinkentouw. Jacob volgde kort daarachter met 89 slagen.
Overigens was de 39 die Quint maakte op de 1e negen holes voor mij ook niet bepaald geruststellend.
Knap gedaan Quint!
Nou ja, morgen weer een dag en dan gaan we het beter doen denken we dan allemaal.

Zondag
Gister was het super golfweer, maar vandaag even niet.
Zou Sinny haar zenuwen in bedwang kunnen houden en Engelien nog kunnen bedreigen? Of kon er nog een 
superscore van de andere dames roet in het eten gooien voor beide dames.
En mijn gedachten? Als Peter Lammers het op z’n heupen krijgt met z’n belachelijk lange slagen dan mag 
ik weinig fouten maken anders gaat ‘ie me voorbij. Of als bv Quint nog 2 van die superrondjes maakt? En 
Frans met al die birdie’s...!?

Het mocht allemaal niet zo zijn. Tijdens de warming up begon het al flink te regenen, maar een half uur 
voor mijn starttijd gingen de hemelsluizen echt open, met als gevolg dat de baan al snel blank stond. op de 
greens ontstonden grote plassen, en sommige fairways stonden half onder water. Ik had zoiets nog nooit 
gezien op onze club.
Nu ontstond er dus ook een uitdaging voor de organisatie. Er waren al 
een paar flights gestart en aanvankelijk werd er (m.i. terecht) uitgesteld. 
Toen de regen echter bleef aanhouden is er door de wedstrijdleiding en 
referee besloten om de wedstrijd te staken. Een juiste beslissing, want 
de baan was echt onspeelbaar geworden. Uitstel naar een andere datum 
bleek ook niet echt mogelijk door de volle agenda, waardoor 
de stand na dag 1 de einduitslag werd.

Engelien de Koningh werd dus clubkampioene bij de dames en Sinny 
de Vink knap 2e bij haar debuut. Een gedeelde 3e plaats was er voor Cobie Wesselius en Wobby Bosma
Bij de heren kon ondergetekende dus zijn titel prolongeren, met een 2e plaats voor Peter Lammers, en 
Frans Nijman werd 3e.

Organisatie, ref. en wedstrijdleiding bedankt voor jullie inspanningen! 

Marten vd Heide
(noot redactie - en dus kampioen - van harte Marten)
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Winnaars zomerkompetitie 2021

De zomercompetitie (strokeplay) is 21 keer gespeeld op donderdagmiddagen vanaf 16:30. 
De start was in april en eindigde in augustus.
Totaal aantal deelnemers was 559 met 80 verschillende golfers. 
Tot op de laatste dag was het spannend, De uiteindelijke winnaar stond voor de laatste wedstrijd nog op 
plaats 3.
Maar door een uitstekend laatste speelronde (weliswaar in de regen) is Willem Gorter toch nog eerste 
geëindigd.
Vanaf zondag 10 oktober wordt gestart met de wintercompetitie (stableford wedstrijd). 
Deze wedstrijden starten om 10:00 uur en men kan tot de zaterdagmiddag voorafgaand aan de zondag 
inschrijven (zie wedstrijden in Egolf4U)

Namens de WeCo - Wobby Bosma

2e Ali Melai met 339 slagen

1e Willem Gorter 337 slagen

3e Joost den Dubbelden met 342 slagen

Het glasvezelproject

Al in juni 2019 heeft de Commissie Automatisering Golfclub Gaasterland aangemeld voor het glasvezelpro-
ject van De Fryske Marren. Nu, eind augustus 2021, zijn de aansluiting en installatie voltooid.

Dit betekent dat de verbinding met internet veel sneller is geworden. Bijvoorbeeld: een backup van het 
Kassasysteem duurde ca. 3 kwartier en nu nog slechts enkele minuten. 
Ook de wedstrijdcomputer, de computer in de receptie en de “hotspot” communiceren nu sneller 
via internet.
Wat echter niet verandert is de opstartsnelheid van de diverse computers. 
Deze wordt namelijk bepaald door de kwaliteit van de computer zelf (processor en geheugengrootte).
“Hotspot” in het clubhuis.
In het kader van het glasvezelproject is ook de “hotspot” in het clubhuis vervangen. 
Het adres en wachtwoord zijn weliswaar hetzelfde, 
maar om zeker te zijn van een (snellere) 
internetverbinding kan het nodig zijn om Internet 
Golfclub Gaasterland eerst van de telefoon te verwijderen 
en vervolgens weer te installeren. Succes!

Jaap Rietman
Commissie Automatisering



6

Handicartwedstrijd op 2 oktober
Gezellige wedstrijd met leuke prijzen

De inschrijving voor de Handicartwedstrijd wordt binnenkort geopend en we hopen dat er weer evenveel 
(of meer) deelnemers zullen zijn als bij vorige editie. 
(Helaas een maximum van 40  ( ivm Covid-19)  –  tenzij er verruimingen komen, dan kunnen richting de 60).

Spelvorm zal Chapman Greensome (variant) zijn met als extra’s 
een geintje op Hole 1, een Neary op hole 4 en Chipcontest op de puttinggreen.
Het is zeker de moeite waard om deel te nemen, er zijn weer waardevolle (golfgerelateerde) prijzen gere-
geld en beschikbaar gesteld. 
Wij zorgen ervoor dat niet alleen de best scorenden er met de prijzen vandoor gaan!

   U wordt verwacht op 2 oktober om ca. 13.00 uur 
         (koffie/thee met iets lekkers erbij) 
   naar uw starthole voor de start om ca. 13.30 uur 
   prijsuitreiking om ca. 16.30 uur.

Niet onbelangrijk is te vermelden dat de inleg € 12,50 per persoon bedraagt.

Net zoals voorgaande edities komen de inkomsten ten goede aan de 
Stichting Handicart. 
Dit is de stichting die het mogelijk maakt dat iedereen het mooie golfspel 
kan blijven spelen.
 
          De leiding van deze gezellige middag is in handen van:

Peter Best, Frans Nijman en Simon de Jong
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Er is “grote” twijfel aan het gezichtsvermogen en gehoor van sommige leden.

Wederom een oproep, welke ook al meerdere malen 
door onze voorzitter in zijn nieuwsbrieven is gedaan, 
om u aan de baan etiquette te houden.

Nog steeds zijn er leden die met hun trolleys 
(en ook met buggy’s) rustig over de tee`s, de voorgreens 
en zelfs over de green lopen/rijden.
Ook tussen de bunker en de green hoort u niet door te lopen/rijden.
Het is werkelijk heel erg en van de zotte, dat deze leden niet willen begrijpen, dat de baan wordt bescha-
digd en het speelplezier van medeleden verpest. Met ons allen hebben we een taak de overtreders hierop 
te attenderen.
Maar we houden vol en proberen u scherp te houden. En wie de schoen past trekt hem aan.
Nogmaals: Houdt u aan de regels!

De Baancommissie, het bestuur en de mensen van HGM

Bestrijding eikenprocessierups 

Golfclub Gaasterland heeft in 2021 minder last gehad van de eiken-
processierups dan afgelopen jaren, bijna geen last dus!
De medewerkers van HGM hebben dit jaar wederom de ca. 50 
eikenbomen gemerkt met een rood-wit lint. 
Er zijn diverse manieren om de rups te bestrijden. 
Onze club heeft begin van 2021, middels een grote sponsoractie, 
gezorgd voor het plaatsen van nestkastjes voor koolmezen om de 
eikenprocessierups in de baan op natuurvriendelijke wijze te be-
strijden. 
Er zijn toen maar liefst een 70 nieuwe kastjes opgehangen, naast de 
al bestaande kastjes (ca. 50) van Staatsbosbeheer. 
Pracht succes van dit project.
De natuurlijke manier om de rupsen te bestrijden door koolmezen 
te lokken met nestkastjes, die dan de rupsen kunnen eten, is mede 
succesvol gebleken, we hebben eigenlijk helemaal geen last gehad 
van de eikenprocessierups.
Hopend op een jaarlijks succes.
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3 augustus 2021 - Dames Vlaggetjesdag
Wat was het weer gezellig op de damesdag!!

Geen shotgun door corona maar een heel leuk alternatief 
De winnaars:

Ineke Kremer, Grietje de Wit en Marijke Rethans 
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TEAM PYRAMIDE MATCHPLAY

In het afgelopen voorjaar is, met het oog op het uitbreiden van de 
mogelijkheden voor het spelen van matchplay, met 12 teams een start 
gemaakt met een team pyramide competitie. Er wordt 2 tegen 2 matchplay 
gespeeld waarbij een keuze wordt gemaakt uit Foursome (ieder team 
slechts 1 bal, ene speler slaat af op de even holes en de andere speler op 
de oneven holes), Greensome (ieder team allebei afslaan en daarna verder met 1 bal per team) en Chap-
man (ieder team allebei afslaan en een 2e slag en daarna verder met 1 bal per team).  Het aanvankelijke 
idee om ook fourball (iedere speler 1 bal) wedstrijden te kunnen spelen is losgelaten, met het oog op de 
gewenste doorstroming op de baan. 
Natuurlijk hebben we voor de Matchplay liefhebbers naast de clubkampioenschappen sinds een tijd de 
Laddercompetitie, maar die is individueel en niet voor teams. Bij deze nieuwe pyramide competitie kan je je 
als, met een moderne kreet,  genderneutraal  team inschrijven, dus er wordt geen verschil gemaakt tussen 
man/man, vrouw/vrouw  of mixed man/vrouw teams. Ook wordt er geen verschil gemaakt in handicap, alle 
wedstrijden worden bruto gespeeld.
Volgens het principe “wie het eerst komt het eerst maalt” is in 1e instantie de pyramide opgebouwd, in laag 
1 een team, in laag 2 twee teams, in laag 3 drie teams, in laag 4 vier teams etc. Vervolgens kon het uitdagen 
van tegenstanders beginnen, waarbij je als team slechts een team kan uitdagen dat 1 laag hoger staat in de 
pyramide. Het uitdagende team bepaalt of a) van de gele, rode of oranje tees wordt gespeeld, b) 9 holes of 
18 holes zullen worden gespeeld en c) of er Foursome, Greensome of Chapman wordt gespeeld. Er hoeft 
niet altijd een winnaar te zijn, bij een gelijke eindstand verandert er niets in de pyramide. Als de uitdagers 
winnen, dan wisselen de uitgedaagden en de uitdagers van plek in de pyramide.

Je kan alleen een koppel uitdagen dat nog niet is uitgedaagd door een ander team, je kan niet meerdere 
koppels tegelijk uitdagen en je kan niet uitdagen als je zelf bent uitgedaagd. Vandaar dat naast de stand in 
de pyramide ook alle geplande wedstrijden zichtbaar zijn. Bij het uitdagen wordt veel zelfwerkzaamheid 
verwacht, want het lastige is natuurlijk om een datum/tijdstip te vinden dat alle 4 de spelers kunnen en de 
baan vrij is. Maar met alle moderne hulpmiddelen tegenwoordig moet het kunnen lukken! Als het gelukt is 
om een plek te vinden dan kan er geboekt worden in Teetime via een telefoontje naar de Receptie alwaar 2 
opeenvolgende slots (op naam van alle 4 betrokken spelers, met een indicatie dat het een pyramide mat-
chplay wedstrijd betreft en aangeven of het een 9H of 18H reservering dient te zijn) worden gereserveerd 
zonder dat dit ten koste gaat van de standaard 2 reserveringsmogelijkheden van de 4 spelers en zonder de 
beperking van slechts 7 dagen vooruit. Zorg ervoor dat de Receptie niet met onnodig werk wordt opgeza-
deld door de boeking niet meer te laten wijzigen.

Aangezien het een doorlopende competitie zonder einde betreft, is het de hoop en verwachting dat het 
vanwege een deadline vollopen van ieders agenda bij deze competitie eens een keer niet gaat optreden. 
Het is de bedoeling om slechts af en toe een wedstrijd te spelen met bijvoorbeeld steeds een maand tus-
senpauze. Er wordt slechts gespeeld als er wordt uitgedaagd. 
Om te voorkomen dat een team de dynamiek van de pyramide volledig blokkeert, mag een uitdagend team 
na een maand vruchteloos proberen een afspraak te maken de volgende poging voorzien van een “laatste 
kans” datum en als het dan nog niet lukt om de wedstrijd op die datum te plannen, de wedstrijd als “ge-
wonnen door opgave” aan mij door te geven. 
Deze regel kan natuurlijk ook worden gebruikt om als uitgedaagden bij een uitdaging bewust even niet te 
willen spelen en vervolgens na de “verloren door opgave” 1 laag lager in de pyramide weer allerlei nieuwe 
uitdagingsmogelijkheden te hebben.
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Als je op een gegeven moment met iemand anders een team wil gaan vormen dan kan dat ook. Je zult 
echter met je nieuwe partner weer helemaal onder aan de pyramide moeten beginnen. De lege plek die 
vrijkomt door een team dat opgeheven wordt, zal langzaam in de pyramide naar beneden zakken, aange-
zien in dat geval het eerstvolgend verliezend team in die laag van de pyramide niet met zijn uitdagers hoeft 
te wisselen, maar in die laag mag blijven om de leeggekomen plek op te vullen.
Ik hoop dat jullie dit net als ik een leuk idee vinden en je snel per team bij mij opgeeft om ook mee te gaan 
doen. Er is geen grens voor het verder uitbreiden van de pyramide.
 
Stuur een mailtje naar freek.j.de.ruiter@gmail.com  en dan kan je direct 
meespelen.

Met deze link kun je de stand van de teams in de pyramide bekijken: 
https://drive.google.com/file/d/1Z-9gzZNhGLEQrrGw57UYkD4p7FAcqMod/view?usp=sharing

Met deze link kun je de gemaakte afspraken bekijken: 
https://drive.google.com/file/d/1nnw8RtI53qM8F

LAADPAAL VOOR E-AUTO’S OP PARKEERTERREIN

De laadpaal die geïnstalleerd is op het parkeerterrein 
is inmiddels in gebruik. Het is een dubbele laadpaal, 
waar twee auto’s tegelijk aan kunnen laden. 
De automobilist kan met vrijwel alle (laad)passen
 terecht bij deze (E-Flux) paal. 
Handig voor onze gasten, leden en verder anderen 
die van het parkeerterrein gebruik maken en hun 
auto op willen laden tijdens een rondje golf. 
De twee parkeerplaatsen zijn alleen bedoeld voor 
auto’s die aan het opladen zijn. 

Bestuur Golfclub Gaasterland
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In de hal van het clubhuis al een aantal jaren een waterkoeler staat?
Als u de hal binnenkomt direct links.
Deze waterkoeler voorziet onze leden en bezoekers van zuiver, ge-
zond en gekoeld leidingwater. 
De leidingwaterkoeler zorgt door een uniek 2 in 1 filtersysteem 
ervoordat uw gekoeld water aan de allerhoogste gezondheidseisen 
voldoet. 
Met het gesloten koelsysteem krijgen bacteriën geen kans. Water uit 
de koeler smaakt heerlijk, zowel koud als koel.
Maak ook onze gasten hier ook attent op. We zien nog te vaak dat 
men met een leeg flesje naar de toiletten loopt om deze te vullen.

5 jaar geleden, tijdens het 30-jarig lustrum, hebben we een flink 
aantal flessen met opdruk laten maken en verkocht aan onze leden 
en gasten. Helaas zijn deze alweer een paar jaar op. 
We denken eraan om toch maar weer eens wat nieuwe 
(uiteraard met opdruk van Golfclub Gaasterland) te laten 
maken. 
We houden u op de hoogte.

Commissie Bijzondere Zaken
Frans en Simon

Introductie gast(en)

Sommigen van onze leden weten niet meer precies hoe het zit met introducees. Vandaar even een 
verduidelijking van de systematiek van introductie.

Het lid van Golfclub Gaasterland moet zelf aanwezig zijn, als de gasten 
die geïntroduceerd worden, in de receptie komen betalen.

- Als lid van GG dien je zelf jouw eigen NGF pas voor de scanner te houden.
- Elk jaar mag een lid maar liefst zes keer een gast introduceren. 
- Het aantal malen wordt automatisch in “TeeTime” bijgehouden.
- En op één dag mag een lid niet meer dan twee gasten introduceren.

Commissie Automatisering
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Reserveren Handicarts

De golfclub huurt van de Stichting Handicart vier Handicarts.
Voor het reserveren van een handicart wordt gebruik gemaakt 
van het bijbehorende reserveringsprogramma. 
En daar horen spelregels bij.

Op twee manieren kunnen spelers een handicart reserveren:
a. Via de App van de Stichting Handicart
b. Door naar het clubhuis te bellen. Tussen 9.00 en 17.00 uur kom je dan bij de receptionist terecht.

Zeker in de zomertijd is er veel belangstelling voor het gebruik van een handicart. 
Daarom is het van belang om zodanig te reserveren dat de handicart meerdere keren op een dag gebruikt 
kan worden.
Het dringende verzoek is daarom de handicart te reserveren maximaal 30 minuten voor de startijd. Liefst 
zelfs niet eerder dan 15 minuten voor de gereserveerde starttijd.
Voor een 9 holes ronde wordt automatisch 3 uur gereserveerd en voor een
18 holes ronde vijf uur.
Indien de marshal van die dag aanwezig is heeft die ervoor gezorgd dat de handicart al bij het clubhuis 
staat. Dus kost het ophalen van de handicart vrijwel geen tijd.

Inchecken

Om een handicart op te kunnen halen is het nodig dat je incheckt.
Dat moet met je handicart kaartje in de receptie.
Ook de receptionist kan dit voor je doen.
Inchecken kan vanaf 30 minuten voor de gereserveerde begintijd van de reservering.

Doe je mee in een wedstrijd, dan moet je bij de inschrijving daarvoor opgeven dat je een handicart wilt 
gebruiken. Behalve dat moet je ook via de App of een telefoontje een handicart reserveren. De wedstrijd-
leiding zal zo nodig twee handicart gebruikers in dezelfde flight zetten.

Buggy’s

Naast de handicarts beschikt de golfclub ook nog over twee buggy’s.
Die kunnen bij veel vraag naar handicarts ook ingezet worden.
Helaas kunnen de buggy’s niet via het reserveringssysteem van de handicarts gereserveerd worden. Dat 
moet via de receptie.

Annuleren

Heb je een starttijd voor de baan gereserveerd, maar moet of wil je die annuleren, vergeet dan niet (bij de 
receptie) de gereserveerde handicart of buggy te annuleren.
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Een voorbeeld voor veel van onze leden:

Deze twee Super Senioren vragen onze Pro 
Rob nog geregeld om aanwijzigingen op 
welke manier ze hun slagen kunnen verbe-
teren.

Douwe Veenstra en Jack de Vries 

“ Nooit te oud om te leren” en lekker bezig 
in de frisse lucht op onze mooie baan.

Gezamenlijk leeftijd van deze 2 heren

        182        💪

21-07-2021 

John Rethans op hole 2 tijdens de 
18 holes Heren Zomercompetitie 
een Hole in One.

Proficiat John  en je medespelers 
zullen genoten hebben van een heerlijk
glaasje “sap”
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NGF Najaarscompetitie 2021

Waarom in het najaar geen competitie spelen, terwijl we daar in het voorjaar zoveel plezier van hebben? 
Dat was de gedachtegang toen we ons in 2019 als testteam namens Golfclub Gaasterland opgaven voor de 
NGF Najaarscompetitie. Het leuke is dat het spelconcept iets anders opgesteld is en daardoor als 
laagdrempelige competitie ervaren wordt:

Er zitten vier spelers in een team en vier teams in een poule, waarbij je ook op je eigen baan speelt. Die vier 
teams spelen tegen elkaar. De spelers (en reserves) moeten een WHS handicap van 40.0 of lager hebben, 
iedereen van elke leeftijd mag meedoen en elke combinatie van spelers is mogelijk; man, vrouw, golfpro-
fessional of beginner. De beste teams strijden uiteindelijk om de landstitel. Er wordt iedere wedstrijd een 
maximale greenfee van €35,- p.p. gevraagd. 

Twee jaar geleden hebben we met heel veel plezier met een gemixt team (m/v) mee gedaan en daarom 
hebben we het bestuur gevraagd of we teams mogen vormen namens de Golfclub Gaasterland. Er is beslo-
ten om maximaal 2 teams op te geven van 4-5 personen. Deze najaarscompetitieteams zullen uitkomen op 
zondagen en de spelvorm is 18-holes individueel stableford met handicapverrekening.
Voor alle duidelijkheid: op de baanbezetting zul je dit amper/niet terug zien. Er zullen op 2 zondagen, 4 
flights van 18 holes geboekt worden met misschien een kleine buffer.

Voorwaarde om mee te doen is dat je volwaardig lid bent van de Golfclub Gaasterland, Hcp 40.0 of lager 
hebt en alle speeldagen (in principe) aanwezig kunt zijn.
De speeldagen zijn: 
- Zondag 10 oktober
- Zondag 17 oktober
- Zondag 24 oktober
- Zondag 31 oktober
- Finaledag zondag 7 november

Wil je het najaarscompetitiereglement inzien? 
Kijk op de NGF-site en dan naar zoeken naar Najaarscompetitie2021

Ben je enthousiast en wil je jezelf opgeven?
De inschrijving bij de NGF sluit medio september en daarom vragen we om je uiterlijk woensdag 8 septem-
ber a.s. op te geven op onderstaand emailadres.

Let op! Het aantal inschrijvingen is beperkt. Er kan daarom van tevoren niet beloofd worden gehoor te ge-
ven aan voorkeuren om samen met iemand anders te spelen. Des te leuker, zo leer je ook andere mede-gol-
fers kennen!

Sportieve groet,

Peter Wijbenga
cbg@golfclubgaasterland.nl
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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

www.vanroedenwatersport.nl

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


