Putterbrief

okt 2021

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 gesitueerd in een
grotendeels beschermd natuurgebied van 42
hectare. Door de unieke
samengang van golfbaan en
natuurgebied hebben wij
als eerste baan in Europa
het zogenaamde Groenlabel
verkregen.

Agenda
oktober

2-10 Gezelligheidswedstrijd tbv St.Handicart
6-10 Beverdag
10-10 Start Wintercomp.
27-10 ALV

Algemene informatie
Nieuwe “Corona”regels - Draagtas of trolley met winterbanden Golf-Fit trainingen - Shotgun damesdag 7 september - O.L.trofee heren Vloer in het clubhuis - Gedrag en regels in de baan - Marshalloverleg Ontmoeting Pitch&Putt - Verslag 1e Sneeker Kampioenschap Stageair Mathijs Ridder - IVA-cursus - Start wintercompetitie Openingstijden receptie

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
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Kopij inleveren voor:
De Putterbrief november 2021- Vóór zondag 31 oktober
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!

Een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden:
LEDEN
PROEFLEDEN
Corinne van Daalen		
Jelle Wissmann
Henk Jaarsma			
Annet van Foeken		
Klaas Veslinga
Atze Schaap			
Janneke van Spengler		
Rudy Koning
				Harmen de Boer		Helle Koning
JUNIOR LID			
Matthijs Ridder		

Speciaal aandacht in de maand oktober voor:
2 oktober
6 oktober
10 oktober
27 oktober

Gezelligheidswedstrijd t.b.v. de Stichting Handicart
Beverdag - aktiviteit in het natuurgebied-lunch-golf
Start van de wintercompetitie op de zondagmorgens
Alg Leden Vergadering - nadere bijzonderheden volgen

					
		
				
				
					
						
			
					
					
							

Werkoverleg/-overdracht door de
familie Kampen.
Pieter en Margriet zijn beide marshal op
één dag. Margriet ’s morgens en Pieter
’s middags.
Klasse
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De wintercompetitie gaat weer van start op
zondag 10 oktober a.s.
Starttijd eerste flight om 10.00 uur.
Voor deelname inschrijven altijd in Egolf4U tot
zaterdagmiddag 17.00 uur.
Indeling en starttijd te lezen in Egolf4U
vanaf 20.00 uur op de zaterdagavond.

Nieuwe regels “Corona” vanaf 25 september 2021
Golfclub Gaasterland wil het veilig en binnen de regels organiseren.
Dat betekent:
1.
2.
3.
4.
5.

De anderhalve meter vervalt
Golfen mag net als nu zonder coronatoegangsbewijs
Het terras mag je bezoeken zonder coronatoegangsbewijs
Je mag op het terras gaan zitten waar je wilt
Wanneer je een afgehaalde consumptie in het clubhuis wilt consumeren moet je in het bezit zijn
van een coronatoegangsbewijs; op het terras hoeft dat niet.
6.
Organisatie alsvolgt:
		
Bij de bestelling vraagt de barmedewerker of je in het bezit bent van een geldig
		
coronatoegangsbewijs.
		
Als het antwoord “Ja” is zegt de barmedewerker “dan mag u overal plaatsnemen”.
		
Bij het antwoord “neen” zegt de barmedewerker “dan mag u op het terras van uw
		
consumptie genieten”.
		
Dus geen elektronische check, barcode controle of verificatie van de identiteit, maar
		
wel een indringende vraag en een eerlijk antwoord en vertrouwen in onze leden.
7.
De registratieplicht vervalt.
8.
Het reserveringssysteem in Teetime gewoon zoals het nu gaat.
Zelfde interval en twee starttijden voor een vierbal
9.
Er mogen zoveel mensen als je zelf wilt in de receptie annex golfshop.
Als de receptioniste het genoeg vindt moet je even wachten
10.
Kleedkamers, douches, toiletten, westrijdkamer, bestuurskamer, zolder, magazijn en overige ruimtes
in het clubhuis zijn zonder coronatoegangsbewijs te bezoeken.
11.
De marshals zijn aanwezig als het nodig is, op stille tijden zal deze soms afwezig zijn
12.
In de baan gevonden ballen, die niet van een flightgenoot zijn, mag je houden
Wij wensen u een goede gezondheid en veel spelplezier,
Uw bestuur.

						
Geen vaccinatie?			
						
Alleen buiten
						
Uw consumpties			
						
nuttigen en				
						geen zitplaats binnen
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Wel vaccinatie?
U mag binnen zitten
en Uw consumpties
nuttigen

Draagtas-Trolley-Winterbanden
In de Putter van juni 2021 heeft het bestuur, samen met baancommissie en HGM, een oplossing aangedragen voor leden die, om medische redenen, niet de mogelijkheid hebben om met een draagtas te kunnen
lopen in de natte/winterse periode wanneer er een verbod is om met trolleys de baan in te gaan.
Uiteraard is deze problematiek niet uniek bij Golfclub Gaasterland en hebben we ons oor te luister gelegd
bij diverse golfclubs in het land en gevraagd op welke manier zij deze problematiek aan hebben gepakt.
Omdat trolley-banden schadelijk zijn voor de fairway als het gras erg nat dan wel bevroren is, staan alle
door ons gevraagde banen het gebruik van winterbanden wel toe.
Deze zogenaamde Hedgehog winterbanden/winterwielen zijn handig en kunnen ook noodzakelijk zijn gedurende einde herfst/begin winter.
Hedgehog winterbanden/winterwielen zijn een soort noppenbanden.
Hierdoor wordt het gras niet geplet en word de baan mooi gehouden. Ook heb je meer grip met de trolley
gedurende deze maanden.
Door het gebruik van Hedgehog winterbanden kun je als club het gebruik van alleen draagtassen langer
uitstellen.
Het is dus aantoonbaar beter voor golfbanen en de argumenten waren sterk genoeg en de ervaringen met
winterbanden zijn uitstekend te noemen.
Golfclubs die het gebruik van winterbanden verplicht stellen geven de volgende opmerkingen:
bij gewone trolleys worden stukken echt zwartgereden, bij spikebanden niet.
visueel wordt de baan mooi gehouden, omdat de trolleys met spikebanden geen sporen trekken die
zichtbaar blijven.
golfers ervaren het trekken van de trolley als lichter doordat de banden met spikebanden beter
rollen op nattere fairways.
de banen hebben geen kale plekken in het voorjaar van kapotgelopen stukken en daardoor sneller
de baan weer mooi.
voor mensen die moeite hebben met het dragen van de tas, is dit de ideale oplossing.
HEDGEHOG. (In het Nederlands EGEL)
De banden zijn o.a. via het internet bij veel bedrijven te verkrijgen.
De kosten bedragen rond de € 39,- per paar.
Alleen op de achterbanden monteren is voldoende.

In diverse maten verkrijgbaar
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Lees verder op de volgende pagina

Het bestuur heeft daarom, in overleg, en met goedkeuring van de baancommissie/HGM, besloten dat,
wanneer door baancommissie en HGM “trolleys niet toegestaan” zijn, op de website wordt gepubliceerd,
u wel met een trolley voorzien van winterbanden de baan in mag en uiteraard blijft gebruik van de
draagtas als nummer één tot de mogelijkheden.
(Verbod op toestaan handicart en buggy wordt eveneens vermeld op de website)
Natuurlijk kunt u de gehele winterperiode de Hedgehog winterbanden op uw trolley laten.
Wij hopen dat met deze aanpassing van de trolleys u met plezier de herfst-en wintermaanden kunt blijven
golfen.
N.B.: De 5 leentrolleys van Golfclub Gaasterland zullen worden voorzien van winterbanden, zodat in noodgevallen de leden en gasten deze tegen de geldende prijs kunnen huren.
Bestuur, baancommissie, HGM

Bardienst en IVA
IVA: Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
Golfclub Gaasterland is, als para-commerciële vereniging, in het bezit van een Gemeentelijke Vergunning
om alcohol te schenken. Deze Vergunning verplicht ons te voldoen aan de Drank- en Horecawet die sinds
november 2000 van kracht is. Deze wet bepaalt o.a. dat wij moeten beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Gekwalificeerd zijn zij die de cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) gevolgd hebben.
De cursus IVA wordt enkele keren per jaar gegeven aan alle leden, die nog geen IVA-certificaat hebben.
De cursus omvat: “Instructie Verantwoord Alcohol gebruik” en hoe het certificaat behaald kan worden (zie
onder). Verder wordt aandacht gegeven aan Instructie hygiëne en uitvoeren van de bardienst.
Na de cursus wordt verwacht, dat ieder lid c.q. bardienstmedewerker het certificaat behaalt door de test
van het NOC NSF met succes af te ronden op het Internet.
Toelichting: Op de website www.nocnsf.nl/iva is de test uit te voeren.
Na invulling van de naam, er wel om denken dat:
1.
E-mailadres bar-verantwoordelijke wordt ingevuld: clubhuiscommissie@golfclubgaasterland.nl
2.
Naam vereniging: Golfclub Gaasterland
3.
Plaats: Oudemirdum
4.
Naam bar verantwoordelijke: Mevr. Trudeke Biermasz
De bar-verantwoordelijke krijgt automatisch per e-mail een kopie van de NOC NSF.
De inschrijflijst voor het volgen van de instructieavond wordt steeds twee weken van tevoren opgehangen
in de hal van het clubhuis.
u kunt zich ook opgeven door een mail te sturen naar clubhuiscommissie@golfclubgaasterland.nl
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Medelingen van de baancommissie.
Het groeiseizoen loopt op zijn einde.
Omdat we aan kwantitatieve verplichtingen gehouden zijn mogen we bepaalde stukken van de baan maar
één keer per jaar maaien.
Door het groeizame weer was het gras zo nu en dan op deze plaatsen erg hoog en was de bal daar moeilijk
te vinden en al helemaal niet te spelen.
Dat is helaas niet anders; het hoort bij onze natuurbaan. Inmiddels is alles gemaaid dan wel geklepeld en
we proberen de baan zo schoon mogelijk op te leveren.
Het groeizame weer heeft er wel voor gezorgd dat de fairway’s in uitstekende condities waren. We hebben
wel last van klaver en dat wordt bestreden door te “snijden”.
Omdat we niet kunnen rekenen op een zomer als deze, zoeken we nog steeds naar een oplossing om de
fairway’s te kunnen beregenen, helaas is dat nogal complex.
Het vochtige weer zorgt ook voor een nadelig bijeffect.
Zoals U waarschijnlijk wel heeft gemerkt, hebben we nogal wat last op de teeboxen en greens van Dollarspot, een schimmelziekte, die voor kale plekken zorgt en die moeilijk te bestrijden is omdat chemicaliën bij
ons in de baan uit den boze zijn.
In de baan zijn we bezig om het waterpeil zo te regelen, dat het water in de sloten blijft staan en het middenterrein verschraald kan blijven. Er zullen nieuwe stuwen worden geplaatst, omdat de oude helemaal
zijn vergaan en geen effect meer sorteren.
Deze herfst worden de bruggen op hole 1 en hole 6 vervangen en zullen er duikers worden aangebracht bij
het ruiterpad bij hole 9 en bij de afslag van de dames bij hole 7
Uiteraard zal dat voor enige overlast zorgen, maar we zullen U zo goed mogelijk op de hoogte houden van
de planning.
Om de kwaliteit van de wintergreens te verbeteren worden ze nu wekelijks gemaaid en gerold. Ze zijn gemarkeerd als GUR en het dringende verzoek is om dat te respecteren en er niet van te spelen maar relief te
nemen.
De afslagen bij de teeboxen van de par 3 oefenbaan zijn in slechte conditie. Voornamelijk ook veroorzaakt
door de hoge frequentie van het gebruik, waardoor de teeboxen ook niet de gelegenheid krijgen om te
herstellen.
Er is besloten om hierin de herfst kunststof afslagmatten neer te leggen op een harde ondergrond.
Nu de hoeveelheid natuur exact is vastgelegd zullen
de rode en rood-groene palen opnieuw worden
geplaatst in overleg met de R&H commissie.
Namens de baancommissie en HGM
Sytze Kingma
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Spannende streekderby
heeft weer plaatsgevonden
op 18 september 2021

Er waren 39 deelnemers. 19 namens Pitch & Putt en 20 namens
Golfclub Gaasterland.De spelvorm was strokeplay bruto.
De ochtend in Koudum begon fris en mistig.
De golfers uit Koudum konden beter met deze omstandigheden omgaan
(waarschijnlijk ook beter in het korte werk) en zoals voorspelbaar aan
het eind van de ochtend koploper.
Na een voortreffelijke lunch bij GG werd de strijd voortgezet in Oudemirdum.
De mist was opgetrokken en had plaats gemaakt voor een lekker zonnetje.
De golfers van Gaasterland kwamen in hun element op de grote baan in
Oudemirdum. De voorsprong van Koudum verdween en weer omgezet in
winst voor de golfers uit Gaasterland.
De wisselbeker bleef in Oudemirdum en werd door wedstrijdleider
Wobby Bosma uitgereikt aan Lies de Vries van Golfclub Gaasterland.

Openingstijden RECEPTIE vanaf 4-10-2021
Vanaf 4 oktober is de receptie en shop alleen open zijn van 11.00 tot 15.00 uur.
Deze wijziging is uiteraard niet voor onbepaalde duur en kan, indien noodzakelijk, in het voorjaar weer worden aangepast c.q worden uitgebreid.
Voor betaling greenfee en inleg competitie kun je buiten deze uren terecht bij de bar van het clubhuis.
						 R e c e p t i e
Dagelijks open van 11.00-15.00
						
				
dus				
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tot 11.00 uur en na 15.00 uur

Mogen we u even voorstellen:
Ik ben Matthijs Ridder, 23 jaar, woonachtig in Balk en
ik ben in september lid geworden van
Golfclub Gaasterland.
Mijn doel is om PGA Teaching Professional
te worden. Ik ben daarom gestart met de opleiding tot
Golfinstructeur Level 2 bij PGA Holland.
De opleiding tot golfinstructeur is een mooie opleiding
die een goede basis legt om beginners, recreanten en
jeugdspelers les te geven en te assisteren bij lessen en
clinics.
Daarnaast geeft het volgen van deze opleiding
mij de mogelijkheid om later door te stromen naar de
opleiding tot B-professional.
Voor de opleiding tot golfinstructeur ga ik het komende
halfjaar 2 dagen per week stage lopen in Heerenveen.
Omdat ik denk dat ik mij het meeste zal ontwikkelen
door mee te kijken in meerdere keukens, zal ik
regelmatig ook met Rob Oosting meelopen om van
hem te leren en ervaring op te doen op het gebied van
instrueren/coachen/lesgeven.
Om een goede golfinstructeur te worden is het
natuurlijk belangrijk om zelf goed te kunnen golfen.
Ik blijf daarom hard aan mijn eigen golfvaardigheid werken. Onder andere door deel te nemen aan de
competitie van het aankomende seizoen namens Golfclub Gaasterland.
Ik kijk er naar uit om een leerzame en sportieve periode tegemoet te gaan bij Golfclub Gaasterland.
Tot ziens op de golfbaan!
Matthijs Ridder

Deuren van de stokkenloodsen altijd op slot doen!
Met enige regelmaat komt het voor dat de deuren van de stokkenloodsen niet op slot zijn gedaan.
Dat is slordig en nodigt dieven uit om eens even naar binnen te gaan en de lockers leeg te halen.
Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Dus beste huurders van een locker: Altijd de deur van de stokkenloods op slot doen!
NB Alle 126 lockers zijn verhuurd en er is nog een
wachtlijst van 17 leden die graag een locker willen huren.
Geduld dus - misschien komt er nog eens een loods bij.
bijzonderezaken@golfclubgaasterland.nl
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GOLF-FIT trainingen

		
		
					
						

Op Golfclub Gaasterland natuurlijk

Beste mensen,
Vanaf vrijdag 22 oktober 2021 starten we weer met wekelijkse trainingen.
•
De trainingen starten om 10.30 uur met een warming-up van Freddy Haantjes.
•
Freddy zorgt ervoor dat alle spiergroepen aan bod komen.
•
Uw lijf wordt soepel, de spieren warm.
•
Vanaf 11.15 uur neemt Rob het over met de golftraining tot 12.00 uur.
Kosten € 12,50 per keer
Stuur een mail naar rob-oosting-golf@hotmail.nl om u aan te melden.

       

Freddy Haantjes
      Bewegingsagoog

Vloer in het clubhuis
Vanaf de “Corona”-periode zijn er lijnen en stickers
op de vloer geplakt. Op het laatst zag het er niet uit
en was het noodzaak om de vloer aan te pakken.
De aangepaste stickers waren er moeilijk af te krijgen
en de vloer zag er slecht en dof uit.
Een groot compliment aan de cliënten en medewerkers
van de JPvdBStichting.
Men z’n allen keihard gewerkt om de vloer weer goed
en mooi te krijgen.
Hier is Rina druk met de vloer bezig.
Ze kreeg veel complimenten tijdens haar
werkzaamheden.
Toppers !
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Rob Oosting
   Golfpro

Shotgun damesmorgen 7 september 2021
En eindelijk was het dan weer zover.
De eerste shotgun wedstrijd voor de dinsdagdames mocht van start gaan.
Prachtig weer, een leuke opkomst en er werd over het algemeen goed tot zeer goed gespeeld.
Maar het bleef tot het eind spannend want we speelden de wedstrijdvorm “verborgen holes”.
Na terugkomst in het clubhuis werden er twee lootjes getrokken die de nummers van de verborgen holes
vermeldden.
Deze twee holes werden uit het eindresultaat geschrapt en dat leverde voor de meesten een heel andere
uitslag op.
Toch bleef Fenna Stoel met 18 stablefordpunten (het waren er oorspronkelijk 24) de winnaar gevolgd door
Sacha Scholten(2e) en Geertje Meinema (3e) allebei met 17 stablefordpunten.
Fenna bedankte de dames voor de tijd en energie die ze in de organisatie hadden gestoken.
Dankzij het mooie weer, de lekkere wraps, bleef het nog lang
gezellig op het terras van ons mooie clubhuis.
Dinsdag-dameskompetitie

Op de eerste woensdag van de maand september wordt tijdens de shotgun wedstrijd
ook gestreden om de OL trofee. (Bij de heren is de afkorting bekend)
Alleen heren die op de wedstrijddag 65 jaar of ouder zijn mogen meedingen naar deze
mooie trofee.
De prijs werd door Peter Best uitgereikt aan Frank Kleiterp.

Foto gemaakt door Jaap Rietman

10

Wat je wel en wat je niet moet doen op en rond de green
Gedrag en regels zijn in dit gebied van veel belang. Logisch want nu gaat het resultaat van de hole bepaald
worden en niet zelden kan dat gemakkelijk een paar slagen schelen. En bovendien zijn er bijzondere regels
en gedragsaspecten voor de green.
Het begint al bij het benaderen van de green. Rond de green is een smalle rand van zeer kort gemaaid gras
(apron) en doorgaans is er ook en gebied aan de voorkant van de green extra kort gemaaid (voorgreen). Dat
is bedoeld om chippen en putten vanaf dat gebied te faciliteren. Ga daar nooit overheen met je trolley of
buggy, zodat andere spelers geen last krijgen van je beschadigingen. Dat geldt ook voor het gebied tussen
greenside bunkers en de green.
Een paar gedragsregels op de green: Loop of sta nooit op de puttinglijn van een ander! Vraag ook niet of die
andere speler daar bezwaar tegen heeft. Als het te lastig is om je stand in te nemen laat hem of haar dan
eerst spelen. Houd enige afstand als iemand gaat putten, ga niet op het verlengde van de puttinglijn staan,
in beide richtingen; zorg dat je geen schaduw werpt. Rust en concentratie zijn hier nog belangrijker dan elders, dus praat niet en maak ook anderszins geen geluid en sta stil als iemand gaat putten. NB. Als iemand
hard niest juist als je je bal put, mag je dat helaas niet overdoen, dikke pech dus.
Wat mag wel op de green, terwijl dat elders i.h.a. niet mag?
•
Beschadigingen repareren, zoals (niet limitatief) pitchmarks, beschadigingen door mensen, oude
holepluggen, sporen van dieren, een ingebed steentje. Alleen natuurlijke slijtage mag je niet repare
ren. Dat geldt ook voor beluchtingsgaten, tenzij er een tijdelijke regel is ingesteld, die dat toestaat.
•
Je bal opnemen en schoonmaken
•
Je bal of balmerker per ongeluk bewegen (geen straf dus, wel terugplaatsen!)
•
Plaatsen i.p.v. droppen, bijvoorbeeld bij het ontwijken van tijdelijk water
•
Zand en losse aarde wegvegen
Nog wat bijzonders op de green:
•
Als je bal op de rand van de put hangt, mag je rustig naar je bal toelopen en 10 tellen wachten of
de bal alsnog valt. Valt de bal binnen die 10 tellen dan is hij uitgeholed met de laatste slag; als hij
niet valt wordt de bal geacht stil te liggen en kun je gewoon een slag doen om uit te holen. Valt de
bal alsnog na 10 tellen, voordat je een slag doet, moet je toch een (straf)slag bijtellen.
•
Als een bal in beweging na een slag met een bal op de green:
een persoon, dier, of los obstakel op de green raakt: de slag telt niet, de bal moet worden terugge
plaatst en opnieuw gespeeld.
•
Een andere stilliggende bal raakt: de slag telt wel en moet gespeeld worden zoals hij ligt. Is dat in de
hole dan heb je dus uitgeholed! Let wel: bij strokeplay krijg je dan 2 strafslagen! Bij matchplay niet!
•
Dreigt een andere stilliggende bal, een club of een weggenomen vlaggenstok te raken: die mag 		
ijlings worden weggenomen! Niemand krijgt straf.
Genoeg voor nu.
Uiteraard is dit niet volledig, en als je toch twijfelt, lees dan de tekst van het regelboekje.
Er is ook een WhatsApp groep die heet “Golfregels, vragen maar…”, de vragen worden beantwoord door
Paul, Gert of Wink.
Wil je daarin meedoen, stuur dan een app-bericht naar Wink 0654986718. Dan kun je gelijk vragen over
het bovenstaande inbrengen!
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Het 1e Sneeker Kampioenschap Golf heeft plaatsgevonden
op 4 september 2021.
Het kampioenschap vond plaats op de natuurgolfbaan in Oudemirdum. Een van de eerste golfbanen in Europa met een groenlabel.
Golfclub Gaasterland heeft een prachtige negen holes golfbaan met
oefenlocaties in het natuurgebied gelegen aan de Sminkewei te Oudemirdum, waarbij de natuur- en land¬schapswaarden geëerbiedigd
worden.
Totale oppervlakte is ca. 43 ha en te midden van de natuur is de
negen holes golfbaan aangelegd (Ca. 16 ha), al waar het Sneeker
kampioenschap heeft plaatsgevonden.
Het weer was perfect en ook de baan lag er voortreffelijk.
Maar liefst 37 Sneekers namen deel.
’s Morgens 9 holes en na een prima lunch in de middag weer 9
holes.
Na een mooie strijd werd:
Gerard Steehouwer de 1e Sneeker Kampioen Golf met een score
van 63 slagen netto. 2e Hans Verburg (65 pnt) en 3e Sipke Bleeker
(69 pnt).
Bij de dames werd Bea Wiarda 1e met een netto score van 66 pnt
en Annette Westerhof 2e met 72 pnt.
Allen gefeliciteerd.
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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.

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 lichamelijke 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
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Hole 1

Hole 2 en 4

Hole 3

Hole 5

Hole 6

Hole 7

www.vanroedenwatersport.nl

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
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