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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

  Zomer 2022

JUNI-JULI

Kopij inleveren voor:
De Putterbrief augustus 2022 - Vóór zaterdag 30 juli
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!

Strokeplay Netto Kampioenschap
        2 en 3 juli
Maandwedstrijden 25-8 en 31-7
Beginnerswedstrijd 9-7
Start Matchplay Netto 22-7

In willekeurige volgorde:
Aanbod Golfballen van GG via marktplaats | Strokeplay Netto kampioenschap |   
Verslag Koningsdag | Regelweetje | Eerlijk spel - Wink Blomsma | Heren 1 | Old 
Grand Dad | Nieuwe stokkenloods | WeCo | Heren Senioren 18H | Dames NGF 
Senioren | Birdiewedstrijd Dames met High Tea | Verbouw drivingrange loods | 
NGF Dames 18 H | Competitie team debutanten |  Bruto Matchplaykampioenschap 
2022 | Tips voor snelheid in de baan | Sake Tolsma en fietselfstedentocht |Sneeker 
Kampioenschap | 
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Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:

           Proefleden
 Yvonne Nooitgedagt  Nieuw lid
	 Christian	de	Jong
 Albert Vis    Abele Bakker
	 Jan	Pool	
 Hessel Bok

   

Golfballen 600 stuks!

Het komt met regelmaat voor dat er golfballen van 
de drivingrange verdwijnen. Zelfs zijn er al eens 

jongelui betrapt bij het rapen van de ballen. 
     

       Onze greenkeepers ontdekten op Marktplaats 
dat er 600 golfballen te koop werden aangeboden.

      Golfschool Rob Oosting nam contact op met 
 de politie en dankzij deze snelle actie van 

alle partijen en de medewerking van de politie 
         werd geregeld dat deze ballen weer op onze 

golfclub terug zijn gekomen

Misschien een idee om wat vaker Marktplaats in 
de gaten te houden als er weer wat ballen te koop 

worden aangeboden.

Een 2e keer werden er 60 ballen aangeboden. Ook 
deze zijn teruggekomen via bemiddeling politie.

Dank aan onze greenkeepers en de golfschool

Redactie de Putter
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Strokeplay Netto kampioenschap 2022

Natuurlijk organiseren wij dit jaar weer het Golfclub Gaasterland Strokeplay Netto kampioenschap voor 
dames en heren op 2 en 3 juli. Inschrijven kan tot donderdag 30 juni 18.00 uur. 
Op vrijdag 1 juli is de indeling bekend. 

Dit jaar hebben we de volgende categorien:
18 holes Dames (Hcp t/m 40)
18 holes Heren   (Hcp t/m 40)

De beste 8 van de wedstrijd op zaterdag 2 juli plaatsen zich voor de finale op zondag 3 juli. Als er minder 
dan 8 inschrijvingen zijn wordt voor die categorie geen kampioenschap georganiseerd.

De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van het kampioenschap.
Wij wensen de deelnemers veel plezier met hun wedstrijden. Daar dit een Netto kampioenschap is, dus 
met handicap verrekening, maakt iedereen kans.

Namens de organisatie,
Taco Bruin

Woensdag 25 mei was weer de wedstrijd om de felbegeerde Old Grand-Dad trofee.
Iedereen die de initiatieven van OGD een warm hart toedraagt (en dat waren er veel!), hebben in een 
wedstrijd over 9 of 18 holes gestreden om de felbegeerde OGD Trofee mee naar huis te mogen nemen.
Ook dit jaar waren er leuke attenties voor de beste spelers èn kon men zich plaatsen voor de Regiofinale 
die dit jaar wordt gespeeld op Golfclub Zwolle.

Winnaars met prima scores zijn geworden
18h 1. Eduard Geerlings (38p) 2. Jacob Minkema (38p) 
                         3. Gerben Gerbrandy 36p)
  9h 1. Sibe Nijholt (19p) en 2. Piet Bootsma (19p)

Voor de Regiofinale hebben, naast Eduard en Jacob, ook Ben Lunter 
en Louis Falke een uitnodiging ontvangen.

Tenslotte: Op de wedstrijddag hebben nog 4 grootvaders 
zich spontaan als begunstiger opgegeven! 

Gert Schwandt
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VERSLAG KONINGSDAG,

27 April was een mooie dag en voor de wedstrijd hadden zich 60 deelnemers ingeschreven.
Spelvorm was Chapman Greensome strokeplay - shotgun. 
Het clubhuis was al in oranjesfeer gebracht door de clubhuiscommissie en er waren oranje petten 
beschikbaar.
Ontvangst was om 15.00 uur, koffie, thee en een lekkernij erbij. Met veel dank aan de JPvd Bent St en 
Ruurd voor het maken van de lekkernij bij de koffie en de appeltaarten die als prijzen gewonnen konden 
worden. Na de koffie een korte uitleg over de spelvorm ging iedereen naar z’n tee. 
Wiebe Westra had fantastische vragen bedacht om te beantwoorden, bv hoe veel meter loop je tussen hole 
2 en 3. Bij elke schuilhut hingen een paar vragen en stond er een drankje klaar om de keel te smeren.

Joost had de leiding bij het chippen tussen hole 9 en 
hole 1. Hier moest men proberen het houten bord met 
de afbeelding van Willem Alexander erop te raken. 
Dat viel nog niet mee voor iedereen.

Na de wedstrijd was er een borrel en hapjes, ook dit was voortreffelijk geregeld door de mensen van 
clubhuis commissie, de JPvdB St en de WeCo.

De vragen werden het best beantwoord door Marian en Jeroen de Wit.
Het chippen werd het best gedaan door Ab van Eijk, die als laatste deelnemer alle drie keer het bord 
raakte!
Verder werden er nog prijzen uitgereikt door middel van een kaartspel door Wiebe Westra .

Uitslag van de wedstrijd was:  1 Nynke Kingma en Jacob Minkema
                                                      2 Ria Bolhuis en Duuk Verhoeff
                                                      3 Mary Langelaar en Marten van der Heide

Het was een gezellige dag,
Tot volgend jaar!

Namens de WeCo allen bedankt die 
hier aan mee hebben gewerkt.

Engelien de Koningh
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Gaasterland: Wat een leuke Golfclub!

Weet je wat ik zo leuk vind van onze Golfclub? 
Het is een ontzettend gezellige club. We houden rekening met elkaar, zien naar elkaar om en de nazit in 
het clubhuis is net zo belangrijk als de golfronde. Kortom we hebben het fijn en gaan met veel respect met 
elkaar om. 
Het zou nog fijner zijn als iedereen met die instelling ook door de baan gaat. Helaas vergeten spelers in het 
vuur van het spel wel eens de etiquetteregels zoals elders in deze Putter verwoord (en soms zelfs de golf-
regels), tot grote ergernis van degenen die daar last van hebben. Greens met veel niet gerepareerde pitch-
marks, een rondje van 9 holes dat 2,5 uur of meer duurt en niet doorlaten, eindeloos vissen in de sloten, en 
ga maar door.

Vroeger was er een apart onderdeel in het regelboekje onder de titel “etiquette” tegenwoordig staat het 
kernachtig in de golfregels (regel 1.2). Kort samengevat: 
Je speelt met respect voor de golfregels, voor je medespelers en voor de baan. Ik citeer uit het regelboekje:
Van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen, ‘The Spirit of the Game’, door:
* Integer te handelen, bijvoorbeeld door de regels te volgen, alle straffen toe te passen en in alle 
             opzichten eerlijk te zijn tijdens het spel.
* Rekening te houden met anderen, bijvoorbeeld door vlot door te spelen, de veiligheid van anderen         
 in acht te nemen en een andere speler niet af te leiden bij het spel.
* Goed voor de baan te zorgen, bijvoorbeeld door plaggen terug te leggen, bunkers aan te harken,  
 pitchmarks te repareren en geen onnodige schade aan de baan te veroorzaken.
Zullen we de respectlozen gaan aanspreken? Dan wordt onze club ook in de baan nog gezelliger.  Verderop 
in het blad staat een lijstje met tips.

Speel eerlijk, hoffelijk en sportief, met respect voor de baan en je mede-spelers, 
dan speelt iedereen met veel plezier! 

En dat is geen flauwekul, maar ontzettend belangrijk.
R&HC
Wink Blomsma

Op onze baan is de Plaatselijke Regel “E-5 - Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of 
buiten de baan is” van toepassing. 
Deze regel (met 2 strafslagen) mag toegepast worden, tenzij de wedstrijdcommissie heeft bepaald dat de 
regel voor een bepaalde wedstrijd niet geldig is.
Zie voor de volledige procedure de tekst in de Regelmap op de balie onder het mededelin-genbord.
Je mag dus ‘cirkelen naar de fairway’.
Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is gemaaid op fair-
wayhoogte of lager. 
Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of het laatst de grens van de baan heeft ge-kruist voor het 
begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte 
of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt ge-speeld.

R&HC
Paul Melai
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Alweer kampioenschap voor Heren 1

Drie jaar geleden werd Heren 1 (50+, 27 holes) op buitenaardse wijze kampioen; het afgelopen jaar op een 
meer modale manier. Na drie degelijke winstpartijen volgde medekoploper Havelte, die in de laatste single 
MP partij werd verslagen (10-8). Ingetogen werd dit feestje bij Heidemeer gevierd. 
Het was een onderhoudende periode, waarin een ieder zich prima heeft ingezet voor het team. Heel jam-
mer, dat Wink Blomsma moest uitvallen, hopelijk leidt zijn revalidatie tot een terugkeer op de golfbaan.
Verder bedank ik Rob Oosting voor zijn voorbereidingen en meeleven tijdens de competitie, Lammert 
Breuker en Jacob Minkema voor het invallen en aandragen van belangrijke punten, en Joost den Dubbelden 
voor zijn prettige en strakke coördinatie en zijn bloemenhulde na afloop.
Niet eerder was Gaasterland in de competitie vertegenwoordigd met zoveel teams; competitief golfen bui-
ten je eigen club leeft, is ook gezellig en verbindt. Ik mag hopen, dat het volgend jaar er minstens net zoveel 
interesse binnen de club is in de competitie.

Emile Cossee

Vlnr: Rob zur Lage, Marten van der Heide, Sytze Kingma, Emile Cossee, Frans Nijman en Rik van Hattem. 

Als je met je oefenswing de bal per ongeluk beweegt, dan is dat geen slag maar stilliggende bal bewogen. 
Het kost je 1 strafslag en je moet de bal terugplaatsen. Is de oorspronkelijke plek niet exact bekend, dan bij 
benadering vaststellen en plaatsen. Dus nooit droppen.
Droppen en de bal spelen betekent 1 strafslag. Zou de bal na droppen nog wegrollen van de (bij benadering 
vastgestelde) oorspronkelijke plek, dan speel je van de verkeerde plaats en krijg je 2 strafslagen. Je hebt dan 
inmiddels samen met de strafslag voor bewogen bal 
3 strafslagen te pakken.

Gelukkig mag je je fout herstellen voordat je geslagen hebt.
R&HC

↘
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Planning nieuwe stokkenloods 

inclusief berging van de handicarts en 
buggy’s en voorziening van de technische 

ruimte voor o.a. de opstelling van de 
compressor

Begin augustus 2022 wordt er een begin gemaakt met de bouw van de nieuwe loods. 

De huidige huurders van een locker hebben bericht gehad dat de loods per 1 augustus leeg moet zijn zodat 
dan met de sloop kan worden begonnen. 
Inmiddels hebben zich al een 20-tal vrijwilligers zich gemeld om mee te helpen. 
Helemaal klasse.

In z’n totaliteit gaan  we uit van max. 178 lockers, waarvan 26 kunnen worden uitgerust met een stop-
kontakt,  max 9 opstelplaatsen voor de handicarts en buggy’s en een technische ruimte voor o.a. opstelling 
van de compressor.

Beknopte info van de geplande werkzaamheden nieuw te bouwen stokkenloods.  

• Alle huurders van een locker moeten deze 1 augustus leeg hebben gemaakt.

Verder in augustus:

• Groot deel van de bestrating wordt opgenomen en in depot gezet.
• Ontkoppelen van alle elektra.
• Containers worden verwijderd c.q. verplaatst.
• Ontgraven bouwput door middel van een kraan.

Uiteraard krijgen de huidige huurders (126) van een locker weer plaats in de nieuwe loods en kunnen 
belangstellenden voor een locker zich opgeven bij de commissie Bijzondere Zaken. 
(bijzonderezaken@golfclubgaasterland.nl) 

Reyer Koudenburg
Johannes van der Werf  Namens de gebouwencommissie
Quint Zwart
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BERICHT VAN DE WECO

Hierbij het schema voor de wedstrijden eind juni en juli.

25 Juni   Maandwedstrijd 18 holes Q Strokeplay
               Maandwedstrijd    9 holes Q Stableford

2  Juli     Strokeplay Netto kampioenschap 18 holes
3  Juli     Finales, Dames en Heren Strokeplay

9  Juli     Beginners wedstrijd 9 holes

22 Juli    Start Matchplay Netto Kampioenschap

31 Juli    Maandwedstrijd 18 holes Q Strokeplay
               Maandwedstrijd   9 holes  Q Stableford

De maandwedstrijden, zowel de 18 holes als de 9 holes, zijn een serie van 6 wedstrijden, hiervan tellen de 
3 beste uitslagen voor de slotwedstrijd in september. Hier komen dan de winnaars van deze zomer uit.
De 18 holes strokeplay is tot handicap 36 , de 9 holes stableford is vanaf 26,5 tot 50,0 handicap.
De 9 holes stableford is uitstekend voor de beginnende golfer, of golfers met een hoge handicap om wat 
wedstrijd ervaring op te doen.

Ook de beginnerswedstrijd - 1x per maand 9 holes -  is een wedstrijd om ervaring op te doen. 
Deze wedstrijd is voor handicap 37 tot 55.

Verder zijn er natuurlijk de wekelijkse wedstrijden,

Damesdag, 18- en 9 holes, Herendag 18- en 9 holes, Seniorencomp op maandag.
Elke eerste maandag, dinsdag of woensdag van de maand is er een shotgun gezelligheidswedstrijd.

De gemengde zomercompetitie is op donderdag avond gedurende de zomer, dit is een Q Strokeplay 9 holes 
wedstrijd voor iedereen die het leuk vind om sportief te spelen.

Als er vragen zijn over een bepaalde wedstrijd of u wilt meer informatie, 
dan kunt u altijd kontakt met ons opnemen. 

▶  Ideeën zijn altijd welkom, tevens zoeken wij nog vrijwilligers die het leuk vinden om in 
de wedstrijdcommissie plaats te nemen.

Wij wensen u een mooie zomer!

Namens de WeCo,

Myrna de Blinde
Engelien de Koningh
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NGF	competitie	2022	–	Heren	Senioren	18h

Op en top technisch voorbereid door Rob en tot in de haarvezels gemotiveerd dachten wij op vrijdag 8 mei 
onze eerste partij te spelen op Holthuizen. Helaas stond daar de baan onder water waardoor ons wedstrijd-
schema moest worden omgegooid.
Niets aan de hand dachten we - de volgende 2 wedstrijden werden glansrijk gewonnen.
Daarna ging het niet volgens plan: Corona en blessures sloegen toe.
Onze wedstrijd in Ommen werd nipt verloren, maar bij winst op de laatste dag was de poulewinst voor ons!
Het heeft niet zo mogen zijn.

Plezierig gespeeld? Jazeker! Vanaf de eerste teamles ontstond een hecht team met een prima wedstrijdin-
stelling en de wil om voor de punten te gaan.
Volgend jaar weer!

Gert Schwandt, 
captain Heren Senioren 18h

NB op de foto ontbreekt de door Corona gevelde Dave. 

Dames NGF Senioren 2

Na 5 weken strijd, eigenlijk 6, zijn wij als tweede geëindigd in onze poule.
De eerste wedstrijd ging wegens storm en regen niet door, dus de reserve datum gebruikt.

De beslissing viel op deze laatste dag, we stonden gelijk met Appelscha, helaas verloren we met 10-12, 
jammer jammer.

Met opgeheven hoofd konden we het strijdtoneel verlaten en wie weet krijgen we volgend jaar nieuwe 
kansen, aldus captain Jannie Euving

Janneke Pagels
Ali Melai
Ank van der Gaast
Marijke Kingma
Jannie Euving
Jeltsje Piersma
Trudi Coosemans
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Dames NGF Senioren 27 holes - 3de klas

Dat het team de motivatie had om kampioen te worden mag duidelijk zijn.
Dat de daad ook nog bij het woord gevoegd werd was toch niet altijd even makkelijk. 
Het heeft menig zweetdruppel gekost op de groene weiden in het Fries, Drentse landschap.

Het team bestaat uit Engelien de Koningh, Bea Wiarda, Wobby Bosma, Cobie Wesselius, Lenie Jorritsma, 
Hedwig Kok en ondergetekende als captain.

De eerste wedstrijddag was voorspeld als een regenachtige dag en dat klopte ook. Gelukkig kon de 
Noord-Nederlandse iedereen op tijd bereiken met de mededeling dat er niet gespeeld kon worden.
14 april was de eerste wedstrijd. Er moest gespeeld worden tegen Lauswolt. Engelien moest er nog even 
inkomen en had haar dag niet. Ook Lenie had het pittig tegen haar tegenstandster. Maar de winst was 12-6.

De 2de wedstrijd tegen de Groene Ster hadden Engelien en Bea moeite om de wedstrijd naar hun hand 
te zetten, bij de andere dames kostte dat minder moeite. De winst zat in de pocket met 15-3. Een lekkere 
score om mee thuis te komen. 
Ook de 3de wedstrijd tegen de Noord-Nederlandse liep als een trein. Engelien en Bea liepen over hun 
tegenstandsters heen en alleen Wobby had moeite om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. Cobie 
en Geertje waren al voortijdig klaar met hun singles. Uitslag 16-2. Nu kon er toch weinig meer misgaan. Op 
Lauswolt moest Gaasterland een goed slot maken aan deze competitie. Toch was het voor een aantal weer 
lastiger dan van tevoren gedacht was. Bea en Hedwig waren niet op slag en lieten de winst glippen. Enge-
lien haalde uit in de single en ook Cobie en Hedwig deden haar na. Wobby liet het schieten en Lenie moest 
de volledige 18 holes lopen om de winst binnen te halen.
Al met al stond Joost met bloemen klaar om de dames te huldigen en zijn de dames gepromoveerd 
naar de 2e klas

Captain Geertje Meinema
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Bruto Matchplaykampioenschap 2022
 
Dit jaar was voor mij de eerste keer dat ik meedeed met het Bruto Matchplaykampioenschap. 
Na een week vakantie moest ik direct aantreden tegen Henk Meijers. Een échte fanatieke golfer en tevens 
competitiegenoot die haast geen fairways mist. Een nachtmerrie voor elke golfer die nog wel eens een dri-
ve de heide in jast. Na 10 holes 1 down maar uiteindelijk gelukkig kunnen winnen. 
Een aantal dagen later mocht ik tegen Sipke Bleeker. Een taaie tegenstander met een gevaarlijk kort spel. 
Schoten van 40-50 meter keurig naast de vlag. 
Weliswaar niet gewonnen, maar wel twee fantastische birdies gemaakt. Iets wat ik niet kon zeggen deze 
ronde.
Onder het toeziend oog van een warme zomerse zon en de strenge doch rechtvaardige wedstrijdleiding 
begonnen Matthijs Ridder en ik de finale op zaterdag 11 juni om 12:30. Wij (en alle finalisten) werden net 
zoals op de PGA Tour foutloos aangekondigd op professionele wijze op de tee-box. Eenmaal gestart, werd 
onze concentratie op hole 2 direct op de proef gesteld. Nieuwsgierige wespen op de green zorgde voor een 
onmogelijke strijd naar de vlag. Een dag eerder, was ik al belaagd door eenzelfde soort wesp en gestoken. 
Gelukkig, bewaarde Matthijs tijdens een belangrijke put de rust en halvede wij de tweede hole evenals de 
eerste. Na negen holes stond het 2 up in mijn voordeel. Mijn afslag op hole 10 was echter te beroerd om 
van Matthijs ook deze hole te kunnen winnen. Deze hole was voor Matthijs. De rest van de tweede negen 
werden veel holes gehalved en op hole 14 en 16 kon ik de winst eindelijk naar mij toe trekken, om daarna 
trots te vernemen dat mijn moeder ook kampioene was geworden. 
Mijn dank gaat uit naar mijn tegenstanders, de wedstrijdleiding, de fantastische bediening en Rob Oosting. 

Tot volgend jaar!
Duuk Verhoeff

Sipke Bleeker

Duuk Verhoeff

Matthijs Ridder

Bea Wiarda

Engelien de Koningh

Ale Melai
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Birdie Toernooi met High Tea
Damesdag dinsdag 5 juli

Dit is voor alle dames van Golfclub Gaasterland een mooie kans om op een ongebruikelijke manier een 
rondje te gaan golfen. Met alle dames wordt bedoeld degenen die al regelmatig op de dinsdag deelnemen, 
maar ook de dames die op dit moment de golflessen volgen, de beginners, de proefleden, de dames van de 
maandagmiddag competitie, de recreatieve speelsters en de wedstrijdspeelsters.
Bij het Birdie Toernooi zijn alle 9 holes in gebruik met flights bestaande uit 3 golfsters en het is shotgun.
Per hole zijn er 3 kansen om een birdie te scoren en de 3 tees worden aangegeven met een birdievlaggetje:

• Een tee op ongeveer 75 meter (1 pitchslag +1 putt = een birdie)
• Een tee op ongeveer 25 meter (1 chip + 1 putt = een birdie)
• Een tee op de green (2 putts = een birdie)
• Er zijn steeds 2 pogingen (slagen) voor een birdie, er wordt niet afgeslagen bij de normale tee box  
 en na twee slagen wordt er niet meer verder uitholed. Totaal 27 kansen om een birdie te winnen.
• Een behaalde birdie wordt genoteerd met een kruisje op de speciale wedstrijdkaart.
• Een ‘hole in one’ wordt geteld voor 2 birdies.
• Bij een eindscore met meerdere birdies mag de deelneemster slechts 1 vogeltje uitkiezen.
• De golfster met de meeste birdies wordt de Birdie Koningin.
• De keuze uit de prijzenpot bestaat uit tientallen verschillende vogeltjes.

Na afloop is er een High Tea en dit is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met andere dames 
van de club. Gekleed met een hoed en in mooie kleding verhoogt de sfeer tijdens de High Tea, maar is niet 
verplicht. Wel is er een kleine attentie voor de dame die tijdens de High Tea het mooist of het origineelst of 
het smaakvolst gekleed gaat. 

Doe mee en schrijf je in voor deze gezellige wedstrijd. 
Het Birdie Toernooi is op dinsdag 5 juli en begint om 10.00 uur. 
Het inschrijfgeld is € 10,-
.
De inschrijving is via de E-GOLF4U site 
van GG vanaf woensdag 29 juni tot 
maandagmiddag 4 juli tot 17.00 uur. 

Lukt dit niet dan kan de opgave
 via de mail naar: 
geertjemeinema@live.nl

De Damescommissie van
Golfclub Gaasterland

DINSDAG 5 JULI
10 UUR

MET
HIGH
TEA!

WEDSTRIJD: SHOTGUN 
27 KANSEN VOOR EEN BIRDIE

VOOR WIE: ALLE DAMES 
(LID OF LESSEN BIJ GOLFCLUB GAASTERLAND)

PRIJZEN: ALLERLEI BIRDIES

HOOFDPRIJS: BIRDIE KONINGIN 
(MEESTE BIRDIES)
 
NA AFLOOP: HIGH TEA 
(MAG VERKLEED MET HOED EN MOOIE KLEDING) 
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Competitie	debutanten	NGF-team	

De heren 2 zondag mochten dit seizoen eindelijk competitie spelen. Een aantal leden van ons team deed al 
twee jaar een poging, maar Corona gooide roet in het eten.  
Nu konden we eindelijk los. 

Het tweede zondag team bestaat uit de nieuwe spelers die zich voor de zondag competitie hebben aange-
meld. ‘Jong’ en enthousiast. Onze gemiddelde team handicap zit net in de dubbele cijfers maar de competi-
tie ervaring van ons team is nihil. Niemand heeft nog een competitiewedstrijd gespeeld. 
Gelukkig heeft Rob ons vooraf goed voorbereid en hij heeft in ieder geval vertrouwen in ons team. Nu nog 
waarmaken.
Omdat het team van Winterswijk zich vlak voor de competitiestart heeft teruggetrokken bleef er een ver-
korte competitie tussen 4 teams over. Het leuke daarvan is dat we ook een wedstrijd op onze eigen baan 
mochten spelen.

De eerste wedstrijd werd gespeeld op Hildenberg, Appelscha. Wij mochten tegen de gastheren spelen.  
Nadat Zwolle en Lauswolt als 1e teams hadden afgeslagen, kwamen de nieuwelingen enigszins zenuwachtig 
op de Tee. 
Al snel bleek dat we ons niet veel zorgen behoefden te maken, sterk spel en vooral goed teamwerk in de 
Foursome’s zorgde voor een gedegen maximale score.
Dit hadden we net even nodig om onze kwaliteit ten volle te benutten. In de singles was het erg gezellig in 
de baan en een overwinning van 16-2 een uitstekend resultaat om de competitie mee te starten. De kop 
was eraf. We waren nu competitie spelers.

De tweede wedstrijd op onze eigen baan zorgde even voor wat logistieke problemen. Omdat we zelf de 
baan in gingen, moesten we wat regelen voor de lunch. Chef Kok Ruurd met ondersteuning van Wobby in 
het clubhuis zorgden ervoor dat dit vlekkeloos verliep. Super!     

Onze wedstrijd tegen Lauswolt 1 verliep uitstekend. Het baanvoordeel werd door ons goed benut. Het re-
sultaat een 18-0 overwinning. Dit lijkt een volledige walk-over, maar dit was zeker niet het geval. De wed-
strijden waren zeker spannend. 
Goede samenwerking en keuzes in de Foursomes en solide spel in de Singles zorgde dat achterstanden wer-
den omgezet en sterke overwinningen. 

De derde wedstrijd speelden we opnieuw tegen Hildenberg. Dit was de wedstrijd die niet meetelde voor de 
competitie. Heerlijk relaxt spelen op de mooie parkbaan in Zwolle. 
Ook deze wedstrijd werd door ons gewonnen. 
Omdat Zwolle won van Lauswolt betekende dit dat de laatste wedstrijd in Beetsterzwaag tegen Zwolle de 
kampioen moet opleveren. 

Voorafgaand aan deze laatste competitiewedstrijd waren de teamleden opvallend vaker op de baan in 
Gaasterland gesignaleerd. Extra oefenen, niets aan het toeval overlaten. 
Discussie over de team samenstelling, veranderingen doorvoeren, of toch niet? 
R
ob wenste ons via Whatsapp succes, de technische commissie wilde graag weten wat de stand tijdens de 
lunch was. 
De druk werd er duidelijk op gelegd. 
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Gelukkig waren we als team uitstekend bestand tegen deze druk. Het werd een eclatante 18-0 overwinning. 
We lieten er geen twijfel over bestaan wie dit jaar de sterkste was. Met goed en gedegen spel werden alle 
partijen gewonnen op de mooie baan van Lauswolt. 

Het kampioenschap was een feit. Felicitaties van Rob via de Whatsapp, bloemen van de Technische 
Commissie (erg attent en leuk!) en als team een erg leuke competitie ervaring rijker. 

Met een heerlijk diner werd onze competitie afgesloten en gaan we volgend jaar niet verder als Heren Zon-
dag 2, maar wordt het Heren Zondag 1. Op naar de vierde klasse.

 
Captain Richard de Jong     

 

Heren 2 zondag van rechts naar links:
Douwe Bult, Duuk Verhoeff, Matthijs Ridder, 

Wim bij de Weg, Henk Meijers, Richard de Jong 
en niet op de foto (hij was al op vakantie) Ferry Szovan 

           � 
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Aanpassing lesgedeelte drivingrange

Een aantal leden van de gebouwencommissie, Johan-
nes van der Werf, Frans Ebbelaar, Bennie Wesselius, 
Wobby Bosma, Douwe Bult en Quint Zwart, zijn weer 
actief geweest om een aparte ruimte voor de Golf-
school te maken.
Met dit gedeelte van de afslagplaatsen kan onze Pro, 
Rob Oosting, de leden les geven zonder gestoord te 
worden.
Dit komt ten goede aan de leden die les krijgen en krij-
gen daarmee alle aandacht. 

Dank commissie

PS:  Als de Pro geen gebruik maakt van de ruimte dan 
kunt u als lid daar ook staan oefenen.
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De belevenissen van de  Dames 18 H 50+ poule M228 NGF.

Na een aantal weken van intensieve training en spelen met elkaar, was onze eerste wedstrijd op
”De Nunspeetse“op 7 april j.l.
Helaas bleek onze tegenstander (“De Sallandsche”) een maatje te groot te zijn, waardoor wij deze eerste 
wedstrijd helaas verloren.
(Achteraf waren we toch wel blij, want deze wedstrijd ging gewoon door en hoefde niet te worden afgelast 
i.v.m. de regen. Wel waaide het heel hard)

De week daarop was de ”Gastvrouw” Martensplek in Tiendeveen. Deze wedstrijd verliep wel iets beter, 
maar het eindresultaat was nog steeds niet goed en dus werd ook deze wedstrijd verloren.

Op 21 april werden we ontvangen op de “Sallandsche” te Diepenveen.
Het eindresultaat werd was wel een beetje beter dan de vorige partijen, maar leidde nog steeds niet tot de 
overwinning.

Op 28 april mochten wij als “Gastvrouw” optreden, hetgeen uitstekend is verlopen.
De “Gasten” waren allen zeer tevreden over de staat van de baan, onze gastvrijheid en ook het uitdelen van  
de vouchers (2=1) werd zeer gewaardeerd.

Op 5 mei was onze slotwedstrijd op’t Sybrook  in Enschede.
Ook hier verliepen onze wedstrijden nog niet geheel naar wens en het eindresultaat van de gehele compe-
titie was dan ook, dat wij als laatste zijn geëindigd, maar.........niet getreurd, want de avond werd áfgesloten 
met een feestelijke prijsuitreiking en een heerlijk diner.

Al met al kunnen we terugkijken op een gezellige competitie, waar we bij elke club zeer gastvrij werden 
ontvangen en konden genieten van de diverse prachtige banen en op deze manier kom je ook nog eens “ 
fan é pôle.”

Tot slot iedereen een hele mooie (golf)zomer gewenst en oant sjen,

Fenna Stoel Hoekstra

Het team bestond uit:
 
Margaret Jansen 
Marian van Eyk
Dita Meijerink
Nicolette Koper
Ria Verdonk
Elvira Dalsheim
Fenna Stoel 

en invalster 
Sacha Scholten.(niet op de foto)
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           4 Ball en snelheid door de baan

Bij Golfclub Gaasterland hebben we startijden om 
de 8 minuten en een maximum van 3 golfers per flight.
Indien je met z’n 4-en speelt dan boek je 2 starttijden en 
ga je met z’n 4-en op de 1e starttijd weg. Zodoende heb 
je 16 minuten voorsprong op de flight die na je komt. 

Ready Golf is bedacht om de doorstroming in de golfbaan op gang te houden. 
Hier nog een 16-tal tips van het NGF, ook te lezen bij Golf.nl.

1. Harken? Sla alvast!
De bal van je medespeler ligt in de bunker. Je medespeler slaat de bal en ligt vervolgens nog steeds verder 
van de hole af dan jouw bal. Sla in dit geval alvast jouw bal zodat je medespeler de tijd heeft om de bunker 
te harken en zich voor te bereiden op de volgende slag. 

2. Meteen uitholen
Op de green heb je jouw bal dichtbij de hole geputt, maar ook dichtbij de lijn van je medespeler. Hole dan 
vast uit. Dit is sneller dan opnieuw je bal markeren, je medespeler laten putten en dan zelf putten. 

3. Soms voor je beurt slaan
Jij bent klaar om te slaan maar je medespeler, die eigenlijk aan de beurt is, nog niet. Sla dan als eerste zodat 
je medespeler daarna kan slaan en de tijd heeft om zich nog voor te bereiden op de volgende slag.

4. Lastige bal
Het kan zijn dat je medespeler verder weg ligt dan jij maar een lastige slag heeft. Je medespeler heeft wat 
tijd nodig om zijn of haar opties te bekijken. Als het veilig is, sla dan eerst jouw bal. Dan heeft je medespe-
ler wat meer tijd en kan hij of zij slaan nadat jij je bal hebt geslagen. 

5. Eerst slaan, dan zoeken
Je medespeler heeft de bal in het bos geslagen en jouw bal ligt prachtig op de fairway. Sla dan eerst je eigen 
bal op de fairway en ga daarna helpen met zoeken. Dat kan behoorlijk wat tijd schelen. Sla direct een provi-
sionele bal en zoek max 1 minuut.

6. Voor de green eerst
Jouw bal ligt aan de voorkant van de green en de bal van je medespeler ligt over de green. Chip jouw bal 
dan eerst vanaf de voorkant van de green zodat je medespeler de tijd heeft om naar de achterkant van de 
green te lopen.

7. Kortere afslagen eerst
Het komt weleens voor dat je op de groep vóór je moet wachten. Misschien is je medespeler, een longhit-
ter, aan de beurt om te slaan, maar die heeft de kans de spelers voor jullie te raken. Jij slaat wellicht korter 
en kan de spelers voor je nooit raken. Sla dan als eerste vanaf de tee, dat scheelt weer wat tijd.

8. Een korte pre-shot-routine
Een pre-shot-routine herhaal je bij iedere slag. Als deze kort is, kan dit veel tijd schelen in een golfronde. 
Een goede en veelgebruikte routine is ‘staan, oefenswing, slaan’. Hoe langer je over je slag gaat naden-
ken hoe slechter die meestal gaat. Je golfprofessional kan je helpen met het vinden van je juiste (korte) 
pre-shot-routine.
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9. Klaar staan
Zorg ervoor dat je al helemaal klaar bent om te spelen als je aan de beurt bent. Dit voorkomt veel frustra-
tie van andere spelers en de ronde zal ook een stuk sneller gaan. Vlak voordat je bij je bal aankomt kun je 
alvast kijken wat de windrichting is. Gebruik je een rangefinder? Laser dan alvast de afstand terwijl anderen 
slaan en doe dat niet pas als het jouw beurt is. 

10. Speel een provisionele bal
Zodra je denkt dat je bal verloren of buiten de baan zou kunnen zijn, speel je een provisionele bal. Stel dat 
de eerste bal verloren is, dan hoef je niet terug te lopen naar de plaats waar je vandaan kwam omdat je al 
een provisionele bal hebt gespeeld.

11. Scores op de juiste plek noteren
Noteer de score pas als je bent aangekomen op de volgende afslag. Dan is de hole die je net hebt gespeeld 
vrij voor de groep achter je. Wie als eerste afslaat op de volgende hole, noteert de score pas na de afslag, 
terwijl anderen afslaan. Kijk wel altijd mee bij de afslag van anderen! Hoe meer mensen meekijken, hoe 
eerder een scheve afslag wordt gevonden. 

12. Kies de juiste tee
De keuze van de afslagplaats heeft veel invloed op de snelheid van het spel. Als een beginnende golfer van 
de gele afslag speelt heeft hij/zij doorgaans meer slagen nodig en duurt een ronde ook aanzienlijk langer. 
Tevens kan het spelen van de juiste afslag ervoor zorgen dat je een aantal lastige hindernissen of lastige 
gebieden al gepasseerd bent. Hierdoor gaat ook de succesbeleving omhoog.

13. Tassen slim wegzetten
Als je naar de green loopt, zet je tas dan meteen op de weg richting de afslag van de volgende hole. Soms 
zie je de volgende afslag al liggen of er staat een bordje dat de richting aangeeft.

14. Voorbereiding op een slag
Terwijl je naar je bal toe loopt of terwijl anderen in je flight aan het spelen of voorbereiden zijn, kan je al 
veel informatie inwinnen die belangrijk is voor je volgende slag. Waar komt de wind vandaan, wat is de af-
stand die je wilt overbruggen, hoe loopt de hole, waar liggen de hindernissen? Op deze manier ben je klaar 
om je bal te slaan als je aan de beurt bent.

15. Afwisseling van spelvormen
Een van de mooie aspecten van golf is dat er verschillende spelvormen zijn. Het maakt de sport niet alleen 
divers maar het kan ook helpen bij de spelsnelheid. Strokeplay is een van de langzaamste spelvormen aan-
gezien iedereen elke hole moet uitspelen. Stableford spelen gaat sneller; de spelers moeten de bal oppak-
ken als ze geen punten meer kunnen halen. Hetzelfde geldt voor bogey- en par-wedstrijden en foursomes. 
En matchplay gaat ook snel omdat tegenstanders slagen aan elkaar kunnen geven.

16. Kijk mee als anderen slaan
Als je een rondje speelt, kijk dan altijd mee als een ander slaat. Bij een scheve slag vind je dan veel eerder 
de bal. Ga bij een rechtshandige speler bij voorkeur rechts naast de speler staan. Je staat dan veilig en kunt 
de bal goed volgen.

Dus beste, vriendelijke, goedbedoelende golfers van Gaasterland.
Lees deze punten eens goed door, hou u er aan, dan bent u niemand tot last.

Redactie de Putter
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Sake Tolsma volbrengt voor
56ste keer elfstedentocht

Een ieder weet dat de leden van Golfclub Gaasterland altijd sportief bezig zijn met hun geliefde golfspel. 
Maar soms valt het op dat sommige leden naast golf ook andere sportieve bezigheden hebben. 
We gaan dat natuurlijk niet altijd vermelden maar soms is dat het wel waard en verdient het best wel aan-
dacht.

Sake Tolsma uit St.Nicolaasga, sinds 2019 lid van onze vereniging, volbracht maar 
liefst voor de 56ste keer de elfstedentocht op de fiets. Voorwaar een pracht prestatie.

In het blad “de Zakenman”, advertentieblad van de ondernemersvereniging St.Nicolaasga,
 kwamen we deze foto tegen. Sake begroet door dochter en twee kleinkinderen tijdens 

zijn doorkomst bij Spannenburg om ca. 13.00 uur.
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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



23

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


