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AGENDA

Voor bijzonderheden zie website en de agenda in Egolf4U

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

In deze nieuwsbrief o.a. Het Wereld Handicap Systeem - Samen in een flight met 
vriend(in) - Reservering starttijd - Jeugd Golf Tour - Matchplay ronde - Strokeplay 

kampioenschap 2020 - vrijwilligers gezocht - najaarscompetitie - donateur St.Handicart 
- 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 oktober 2020 - Vóór zaterdag 26 september

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

Telefoonnummer marshal: 06-20218957
Als u bijvoorbeeld onverhoopt niet komt golfen op het door U 
afgesproken tijdstip - bel even de marshal !!

Agadir/Marokko



 Het Wereld Handicap systeem

 Over een paar maanden zal er naast je EGA handicap een tweede handicap op je NGF pas verschijnen, de   
 handicap die je bij toepassing van het WHS zou hebben. Tot 1 januari 2021 geldt nog de EGA handicap,   
	 de	WHS	handicap	wordt	vast	vermeld	om	er	aan	te	wennen.	De	handicap	kan	nu	ook	stijgen	en	dalen	tussen		
 36 en 54. De 36 grens is er dan niet meer.
 Hoe wordt de WHS handicap berekend
 Gekeken wordt naar de resultaten van de beste 8 scores van de laatste 20 qualifying kaarten. 
	 Holescores	kennen	voor	de	handicapberekening	een	maximum	van	netto	par	+	2.	Dat	is	de	score	waarbij	je		 	
	 net	geen	stablefordpunt	meer	haalt.	Je	hebt	bijvoorbeeld	1	handicapslag	op	hole	1.	Je	netto	par	is	dan	5.		 	
 Je doet er 10 slagen over (of je neemt de bal op bij stableford), voor de berekening van je handicap wordt dan  
 met een score van 7 slagen gerekend. 
 Je handicap wordt berekend op basis van 18 holes. Loop je een 9 holes kaart, dan wordt daar een berekende  
	 9	holes	score	bij	opgeteld.	Die	fictieve	score	is	een	netto	bogey	op	hole	10	en	een	netto	par	op	hole	
 11 t/m 18. 

 Een voorbeeld op onze baan
 Eerst even dit. De term ‘playing handicap’ wordt in het nieuwe systeem vervangen door ‘course handicap’. 

 Je loopt 9 holes met een course handicap van 10 slagen over 9 holes. Je score over 9 holes is 48 slagen. 
	 Daarbij	wordt	dan	opgeteld	35	(de	par	van	de	baan	over	9	holes)	+	10	(je	course	handicap	over	9	holes)	+	1	(je		
	 bogey	op	10),	totaal:	46.	Je	uitslag	voor	de	handicap	berekening	wordt	dan	48	+	46	=	94	slagen.	

	 Die	score	wordt	weer	terug	gerekend	naar	een	standaard	baan.	Een	standaard	baan	heeft	een	SR	van	113.		 	
 De uitkomst van die berekening is je dagresultaat. Het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de   
 laatste 20 qualifying kaarten wordt dan je handicap.

	 (Wat	hieronder	staat	kun	je	rustig	overslaan.	Berekening	doet	de	computer	voor	je.	Dus	alleen	voor	nerds).

 De berekening 
	 Dagresultaat	=	(113/SR)*(Bruto	score	–	CR)
	 Voor	dame	van	rood,	handicap	17,	course	hcp	21,	bruto	score	94,	SR	132,	CR	70,9.
	 Dagresultaat:	(113/132)*(94-70,9)=19,8	(over	18	holes).
	 Het	gemiddelde	van	de	beste	8	dagresultaten	van	de	laatste	20	Q-kaarten	is	dan	je	handicap.

	 Je	course	handicap	voor	een	baan	wordt	dan	weer	berekend	op	basis	van	je	handicap,	de	SR	en	de	CR.
	 Coursehandicap	=	Handicap	x	(SR/113)	+	(CR-par	baan)
	 Voor	onze	dame:	17	x	(132/113)	+	(70,9-70)	=	20,7	afgerond	21.	En	dat	getal	vind	je	ook	weer	terug	in	de	
 handicap tabel in het clubhuis bij handicap 17.

 Paul Melai
 Handicapcommissie



Samen in een flight met vriend of vriendin

Sinds kort is het mogelijk om nog sneller een vriend of vriendin toe te voegen aan de 
flight die je wilt reserver

In e-golf4u leden kun je in je profiel vrienden of vriendinnen aanmaken.
Scroll naar beneden tot je onderstaande tekst tegenkomt

 

Als je dat gedaan hebt kun je in het reserveringsprogramma Teetime,
als je een tijd wilt reserveren in het onderdeel ‘Vriend’ heel gemakkelijk de door jou aange-
maakte vrienden vinden en desbetreffende persoon waarmee je wilt spelen aanklikken.

Margriet Franke

Reservering starttijd
 
Bij het analyseren van de gegevens uit de boekingssystemen is gebleken dat er leden zijn die 
een flight reserveren, waarbij ze zich bewust of onbewust voordoen als niet-leden. 
Enerzijds zijn er boekingen zichtbaar die op ons eigen systeem zijn gedaan door een lid met 
een gast account, anderzijds zijn er boekingen zichtbaar vanuit het nationale GOLFGO-sys-
teem door leden met hun eigen account van golf.nl. 

Het op die manier omzeilen van de beperkingen van het reserveren als lid is niet de bedoeling. 
Voor de boekingen vanuit het GOLFGO-systeem gaat binnenkort aan de club een commissie per 
boeking gevraagd worden, dus dat is een 2e goede reden om niet via dat platform te boeken.

Is er een keer een goede reden om meer dan 2 boekingen en/of langer dan 1 week vooruit nodig 
te hebben, neem dan contact op met Simon de Jong of Margriet Franke, die in staat zijn om, 
bij uitzondering, hierbij te assisteren.

Boekingen van grote groepen (ook als dat eigen leden zijn of bijvoorbeeld als je met je eigen 
competitieteam wilt spelen) lopen via Nynke Kingma (06-13826961).

Freek de Ruiter
penningmeester



  
   Noordelijke Jeugd Golf Tour – Golfparc Sandur Emmen

In de Putter van juli van dit jaar hebben wij een verslag opgenomen van de eerste beginnerswed-
strijd op 11 juli, waarbij de jongste deelneemster, Fréderique Evers, een fraaie 4e plaats behaal-
de.
Fréderique Evers heeft op zondag 17 augustus haar eerste jeugdwedstrijd van de Noordelijke 
Jeugd Golf Tour in Emmen gespeeld. 
Er waren in totaal 34 jeugdspelers aanwezig verdeelt over 4 categorieën. 
Fréderique speelde mee in categorie 4. De mooie uitdagende en afwisselende baan lag er heel goed 
bij. De 9 holes voert door bos, over heuvels en langs water. Doordat de fairways smal zijn, moet 
er zeer precies gespeeld worden. Door de diverse doglegs en blinde holes is de baan gevarieerd en 
zeer uitdagend. 
Ze startte de eerste hole met een prima afslag met haar driver. Fréderique kwam vanaf hole 2 
goed in haar spel en wist ondanks te veel slagen op hole 4 terug te komen in de wedstrijd. Bij hole 
8 wist ze een Neary en een Birdie te spelen. 
Ze sloot de wedstrijd mooi af door met een Bogey op hole 9 te eindigen. Ze ging met twee bekers 
naar huis. Een beker gewonnen voor het slaan van een Birdie en een Neary binnen 30 cm van de 
hole.
De tweede beker is voor het halen van de 2e plaats. Op naar de volgende wedstrijd eind augustus 
in Havelte.
We houden u op de hoogte van de verdere golfinspiraties van Fréderique.
 

 

Matchplay ronde

In het kader van de laddercompetitie of in de voorronde van een matchplay kampioenschap wordt er 
een flight gereserveerd voor twee personen.
In dat geval wil je niet dat een derde speler meespeelt.
Kies er dan voor om als 3e ‘persoon’ in je flight toe te voegen: 
Matchplay wedstrijd.



 

Carola van Straten en Marten van de Heide winnen het Strokeplay Bruto Kampioenschap 2020

Onder tropische omstandigheden werd op 15 en 16 augustus het Strokeplay Bruto Kampioenschap ge-
houden. 
Bij de dames waren er 8 deelneemsters en 16 heren die streden om deze titel. 
Tijdens dit tweedaagse kampioenschap konden de nummers 1 en 2 zich rechtstreeks plaatsen voor het 
Fries Kamioenschap.
Gert Schwandt was als referee beide dagen in de baan aanwezig om helderheid te geven wanneer er 
twijfel was om de golfregels op de juiste manier toe te passen. 
Alle acht dames waren automatisch geplaatst voor de Finaledag, maar met uitzondering van Carola van 
Straten die na één dag ruimschoots de eerste plaats bezette, was het onderlinge verschil uiterst klein 
en waren de prijzen nog niet verdeeld.
Bij de heren ging de helft van het deelnemersveld door naar de zondag en maakte Marten van der 
Heide zijn status van single handicapper meer dan waar door op de eerste plaats aan de Finaledag te 
beginnen en stond deze plaats op zondag dan ook niet meer af. De rest van de finalisten leverden wis-
seldende prestaties en uiteindelijk veroverde Jacob Minkema de tweede plaats en Peter Lammers werd 
derde in het totaalklassement.
Bij de dames bleef Carola van Straten onbedreigd op de eerste plaats. Vervolgens hadden Ali Melai 
en Geertje Meinema over beide dagen een gelijke score van totaal 186 punten. Voor de verdeling van 
de podiumplekken werd het principe van matching cards toegepast d.w.z. het vergelijken van de beste 
score over de laatste ronde. Geertje Meinema werd hierdoor tweede en de derde prijs was voor Ali 
Melai.
Over beide dagen zijn in totaal 9 birdies uitgereikt.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 3 oktober na de Maandwedstrijd.  

Uitslag:

Dames:
1e Carola van Straten
2e Geertje Meinema
3e Ali Melai

Heren:
1e Marten van der Heide
2e Jacob Minkema
3e Peter Lammers

WeCo
Janneke Pagels



Van de wedstrijdcommissie

Twee maanden spelen we nu wedstrijden met coronaregels.
 
We zien dat alle competities, senioren, dames-en heren, zomeravond en de maandwedstrijden een 
prima deelname hebben. Natuurlijk missen we onze gezelligheidswedstrijden. 
Er zijn vele nieuwe (proef)leden met wie we dan vaak in deze wedstrijden kennis konden 
maken. 
Helaas is dat ook in de komende maanden nog niet mogelijk.

➡ De senioren zullen hun seizoen afsluiting op 5 oktober houden. Dan gaat voor hen al de 
         wintertijd in (12.30-14.30 uur)
➡ De prijsuitreiking van de clubkampioenschappen en Maandwedstrijden zal in aangepaste vorm op 
         zaterdag 3 oktober plaatsvinden Alle deelnemers krijgen daarvoor een uitnodiging.
➡ De inschrijftijden voor de dames- en herendagen blijven in de maanden september en oktober 
         gehandhaafd. 
➡ Prijsuitreikingen op de laatste dinsdag en woensdag van oktober.
➡ Op zondag 6 september wordt op DE GROENE STER het Friese Amateur Kampioenschap gespeeld. 
         6 dames en 6 heren van Golfclub Gaasterland zullen daaraan meedoen. 
         Deelnemers staan vermeld op het bord in de hal. 
➡ Op 19 september komt er wel een uitwisseling met Pitch & Putt Koudum. Info volgt.
➡ Op 7 oktober is er weer een Beverdag. Ook daarover krijgt u nog bericht.
➡ De wintercompetitie 9 holes stableford start op zondag 11 oktober met voorinschrijving 

Houdt u zich allen aan de 1.5 mtr, dan hopen we op een volgend seizoen met wat meer 
vrijheden.

Mochten er vragen zijn, kunt u ons altijd bellen of mailen: 
wedstrijdcommissie@golfclubgaasterland.nl

Vr.gr 
Trudi Coosemans, voorzitter   tel.: 06 57333614



REMINDER NGF Najaarscompetitie 2020

Ook dit jaar zal het mogelijk zijn mee te doen aan de NGF Najaars-
competitie. 
Onze club zou mee kunnen doen op de zondagen 
11, 18 en 25 oktober en 1 november.  
De spelvorm is 18-holes individueel Stableford met handicapverrekening. 
In een team zitten vier spelers die in een poule van vier teams spelen, waarbij je dus ook op je 
eigen baan speelt. De samenstelling van de teams is vrij.
Het is wellicht goed nog even de belangrijkste criteria door te nemen die gelden voor deelname aan 
de NGF-competities.
In principe moeten de deelnemers beschikbaar zijn voor alle wedstrijden in de competitieperiode.
Deelnemers moeten zich bewust zijn van de financiële verplichtingen die aan de wedstrijden 
vastzitten: clubtenue, reiskosten, greenfee (€ 35,-), eten en drinken.
Deelnemers worden geselecteerd op basis van handicap, competitie-ervaring en eventuele voorkeur.
Eind augustus zal in de hal een formulier worden opgehangen waarop je je kunt inschrijven.
De inschrijving sluit 15 september 2020.

DRINGENDE OPROEP ‼

Per 1 januari 2021 zullen John Rethans en Trudi Coosemans stoppen met hun werkzaamheden voor de 
wedstrijdcommissie. Hun termijnen zitten er dan ruimschoots op. 
Heerlijk en zorgeloos genieten van de wedstrijden willen we allemaal wel, maar het moet ook 
georganiseerd worden. Daar zijn mensen - vrijwilligers - voor nodig.
Samen werken aan een goed verloop van wedstrijden en alles wat daarmee samenhangt, geeft je niet 
alleen een kijkje achter de schermen, maar kan ook veel voldoening geven.
Als je in de komende tijd benaderd wordt door een onzer WeCo leden zeg dan niet meteen nee.
Bedenk dat zonder voldoende wedstrijdcommissieleden er wedstrijden geschrapt moeten worden. 
Heb je enig organisatietalent, draag je de club een warm hart toe, geniet je van wedstrijden, misschien 
ben jij dan toch wel degene die met frisse ideeën in de wedstrijdcommissie aan de slag kan gaan.

Voor nadere informatie:
Trudi Coosemans, tel: 06-57333614, Janneke Pagels, tel: 06-57759500, 
Lammert Breuker, tel: 06-21832626, Gerrit Meinema, tel: 0514-560100 en 
John Rethans, tel.: 0514-850416.



Een handicart houdt u in de baan
Golf is een uitdagende sport en goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, door te 
blijven golfen blijf je actief.
Wanneer golfers niet meer in staat zijn zelfstandig 9 of 18 holes te lopen bieden de handicarts 
uitkomst.
Met behulp van een handicart blijven de pashouders in staat het golfspel te beoefenen.

Stichting Vrienden van Handicart

De missie van Stichting Handicart is mobiliteit te verschaffen aan mindervalide golfers om 
hen daarmee in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Daarmee geeft de stichting 
deze groep golfers de mogelijkheid zowel lichamelijk als ook geestelijk actief te blijven.

Door middel van eigen bijdragen door de pashouders, donaties, giften, legaten en schenkingen 
verkrijgt de Stichting de benodigde inkomsten om eigen handicarts aan te schaffen. 
Deze handicarts worden geplaatst op alle  golfclubs in Nederland .

Word ook donateur!

Als donateur draagt u de Stichting Handicart een warm hart toe. Dankzij uw donatie kan de 
Stichting haar missie voortzetten en wordt ook de mindervalide medegolfer in staat gesteld 
zijn/haar  geliefde sport te blijven beoefenen. Wij zijn onze donateurs dan ook zeer dankbaar, 
zij zorgen ervoor dat er nu op onze baan 4 nieuwe handicarts gebruikt kunnen worden !
Een donatie is het bedrag, waarvan de donateur denkt dat hij of zij het kan missen.
Ter indicatie: de jaarlijkse gemiddelde bijdrage van een pashouder (die ook donateur is) ligt 
rond de € 50 en voor een donateur (die geen pashouder is) ligt dat rond de € 25. Ook kunt u bv 
gedurende 5 jaar een periodieke schenking doen waardoor de schenking fiscaal aftrekbaar is .
Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met mij opnemen of kijk op de website van de 
Stichting Handicart

uw clubconsul

Frans Nijman.
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                                                                                                                      Sponsor kunst in clubhuis

                                                               Banksponsoren (bij hole 1, 2, 3, 4, 7 en 8)  

     Poortema & van Roosmalen  
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