
Zondag 1 november 2020

Berichten van de baanmanager
Inmiddels zijn er alweer een aantal persconferenties aan ons voorbij gegaan. Het
ziet er naar uit, dat we voorlopig gelukkig kunnen blijven golfen.

Helaas heeft Jaimy de horeca in het clubhuis moeten sluiten. De brasserie is direct
weer begonnen met de verkoop van afhaalmaaltijden; heeft een take away punt
ingericht voor koffie en andere drankjes en is veelvuldig te vinden met de nieuwe
caterkar in de baan.



Bart gefeliciteerd!
Afgelopen maandag is Bart geslaagd voor zijn B-diploma. Bart gefeliciteerd en
veel succes met alle plannen van Golfschool Heelsum!

Gezellige drukte
Er wordt dit jaar veel gespeeld, zowel door leden als door gasten. Het feit, dat er
geen vakantie’s mogelijk zijn en dat golf een sport is, die goed corona proof kan
worden gespeeld, zorgt er voor, dat het aantal ronden dat wordt gespeeld groot is.
Dit heeft uiteraard gevolgen voor het aantal beschikbare starttijden en de druk op
de baan, zeker nu de wintertijd weer in is gegaan.
Om er voor te zorgen, dat iedereen zijn of haar ronde kan spelen, is besloten om
voorlopig tussen 10:00 en 12:00 uur geen gastspelers meer toe te laten. U kunt
overigens binnen deze tijden wel met uw introducé de baan in. Daarnaast wil ik
eenieder vragen zuinig om te gaan met het reserveren van starttijden. Meld uzelf
altijd aan voor uw starttijd via de zuil in het clubhuis of via de receptie. Mocht u
onverhoopt niet kunnen spelen, verwijder dan uw starttijd uit het systeem. Dit kan
te allen tijde online via de website of de app. Ook al moet u een uur voor uw
starttijd afzeggen, verwijder dan uw starttijd. Ook op het laatste moment kan uw
starttijd nog worden vergeven aan een ander.

Regelmatig vervallen er starttijden. Kijk dus regelmatig in het systeem, ook op de
dag zelf. Vaak komt er een starttijd vrij, waardoor u toch de baan in kunt. Mocht u
willen worden bijgeplaatst, dan is het in het huidige corona tijdperk wellicht beter
om de receptie te bellen. De receptionistes hebben overzicht over wie er spelen
en welke leden het prima vinden, dat er iemand in de flight wordt bijgeplaatst, of
juist niet.

Ik ben er van overtuigd, dat wanneer eenieder verstandig met de beschikbare
starttijden omgaat, er ruimte voldoende is voor alle leden om te kunnen spelen.

Pitchmarks
Bekijk ook deze video over het repareren van pitchmarks.

http://youtu.be/hdK0pszav64


Werkzaamheden driving range
Wellicht is het u al opgevallen, dat er druk wordt geklust op de driving range. Ook
in de komende weken zal er nog geklust worden. Dit zal enige overlast kunnen
veroorzaken. De driving range wordt op dit moment voorbereid op de komst van
het 'toptracer' systeem van Golfschool Heelsum. Meer nieuws hierover zal spoedig
volgen.

Wijziging in het boeken van starttijden
Vanaf 1 november a.s. zal het openstellen van starttijden voor een week later niet
meer gebeuren vanaf 00:00 uur. U kunt voortaan 4 uur eerder uw starttijd
reserveren, vanaf 20:00 uur. U kunt dus op zondag 1 november om 20:00 uur
starttijden boeken voor maandag 9 november. Na 3 maanden zal deze wijziging
worden geëvalueerd.

Online ALV
Op dinsdag 17 november wordt er een online ALV georganiseerd. Wit u
deelnemen, zorg dan er voor dat uw mobiele telefoonnummer in uw profiel in E-
Golf4U staat. Dit omdat de inlogprocedure voor de online ALV, met een
verificatiecode via SMS zal plaatsvinden. Meer nieuws over de online ALV volgt
deze week via e-mail.

NGF passen
De NGF-passen worden aankomend jaar niet meer fysiek uitgegeven door de NGF.
Dit om het milieu niet onnodig te belasten. U ontvangt alleen nog een digitale pas
in de E-Golf4U app of in de Golf.nl app. Mocht u niet in het bezit zijn van een
smartphone dan is er nog de mogelijkheid om toch een fysieke pas aan te vragen
via de ledenadministratie.
Stuurt u hiervoor een e-mail naar: ledenadmin@gcheelsum.nl

Er komen t.z.t. vervangende (club) passen om af te kunnen rekenen in de horeca.
Ook de toegang tot de lockerruimte en diverse gedeelten van het clubgebouw, zal
met deze passen geregeld gaan worden. Gooi voor alle zekerheid de NGF pas van
2020 nog niet weg, bij eventuele vertraging in de levering nieuwe passen kunt u
uw oude NGF pas blijven gebruiken in de horeca.
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World Handicap System (WHS)
Veel leden hebben het al gehoord of gelezen. Per 1
januari 2021 gaat het nieuwe handicapsysteem in en
krijgen we allemaal een nieuwe handicap.

Lees meer >

Storing in het
boekingssysteem

Het is helaas op dit moment niet mogelijk om twee
flights achter elkaar te boeken via het online
boekingssysteem. 

Lees meer >

http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/world-handicap-system-whs
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/storing-in-het-boekingssysteem


Foregolfers Crazy Sale
ALLES 1+1 GRATIS   2 t/m 8 november

Neem je portemonnee en mondkapje mee!
Grootse sale op GC Heelsum geheel conform maatregelen COVID 19!
We verheugen ons op jullie komst!

Team Foregolfers
Lees meer >

Corona protocol Golfbaan
Heelsum
Gelukkig kunnen we nog steeds de baan op, echter
de horeca, kleedkamers en het clubhuis zijn gesloten.

Lees meer >

Golfshop blijft gewoon open
Het zijn bijzondere tijden waarin de gezondheid, meer
dan ooit, hoogste prioriteit heeft. Volop service met
alle veiligheidsmaatregelen in acht nemend.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/foregolfers-crazy-sale-2-tm-8-november-2020
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/corona-protocol-golfbaan-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-golfshop-blijft-gewoon-open


Regelantwoord oktober 2020
Donald dacht slim gebruik te maken van de Dropping Zone (DZ) door zijn bal in
het water te slaan en vervolgens gebruik te maken van de DZ. Jammer voor
Donald, maar Katrien was terecht niet gecharmeerd van deze actie. Er is namelijk
helemaal geen reden voor. Donald had immers gewoon R17 (hindernisregel)
kunnen toepassen. Hij had zonder strafslag de bal kunnen spelen waar hij ligt
(niet zo realistisch in dit geval). En hij had (met 1 strafslag) kunnen spelen:

1. vanaf de plek waar hij vandaan kwam (Dropping Zone van 1stoklengte), of
2. op een denkbeeldige lijn vanaf de vlag door het referentiepunt (R) net zover

naar achteren als hij wil (Dropping Zone van 1 stoklengte), of
3. een zijwaartse drop (Dropping Zone van 2 stoklengtes).

Let op: het referentiepunt is het laatste punt waar de bal de hindernis heeft
gepasseerd.

Maar wanneer mag je de DZ dan wel gebruiken? Neem bovenstaande situatie.
Donald slaat zijn bal op de green, waarna de bal in de hindernis rolt. Het is in deze
situatie niet mogelijk om een zijwaartse drop te maken niet dichter bij de hole, en
daarom mag Donald hier gebruik maken van de DZ (en heeft dus een extra optie
t.o.v. R17.1). Het bordje aan het begin van de green helpt: als het referentiepunt
(R) voorbij het bordje ligt kan je gebruik maken van de DZ. En oh ja, de strafslag
niet vergeten.

Als iemand vaststelt dat wat hier staat niet overeenkomt met de tekst op de
huidige scorekaart dan klopt dat. De huidige scorekaart is voor deze plaatselijke
regel helaas niet correct. Bij qualifying rondes en bij wedstrijden gelden altijd de
plaatselijke regels zoals beschikbaar via de website en bij de receptie.

Regel & Handicap Cie.



Emelten bestreden
met aaltjes
Afgelopen week hebben we
insecteparasitaire aaltjes gespoten op
alle greens om emelten te bestrijden.
Emelten zijn de larven van
langpootmuggen en die hebben jullie
de afgelopen weken massaal zien
vliegen in de baan.

Lees meer >

Afhaalmaaltijden uit
de keuken van uw
eigen brasserie!
Wij bieden vers bereide maaltijden
aan die u kunt komen afhalen. Hierbij
houden wij natuurlijk rekening met de
benodigde voorzorgsmaatregelen.

Lees meer >

Regelvraag november 2020
Donald en Katrien zijn weer een ronde aan het doen. Het schiet allemaal niet op
deze keer, Donald vond de regel over het gebruik van de Dropping Zone maar
niets, en kan zijn hoofd er dan ook niet bijhouden. De flight achter ze nadert met
rasse schreden en die lijken wat ongeduldig te worden. Ze slaan een bal die vlak
achter Donald op de grond terecht komt. Donald wil ze laten weten dat ze afstand
moeten houden, en doet dat door hun bal op een tee te plaatsen. Wat zijn de
consequenties voor Donald en voor de flight achter hem?

Regel & Handicap Cie.

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/emelten-bestreden-met-aaltjes
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/afhaalmaaltijden-uit-de-keuken-van-uw-eigen-brasserie


Afmelden voor de nieuwsbrief

Introductiedag
nieuwe leden
Op zaterdag 24 oktober vond op onze
club de introductie dag voor de
nieuwe leden plaats. Mooi dat er nog
steeds flink wat mensen zich melden
als lid van onze club en ook gebruik
maken van de geboden introductie.

Lees meer >

De witte lijnen ze zijn
er straks weer!

Blijf buiten de witte lijnen met de
trolleys en buggies en spaar het gras
op de voorgreens en herstel
pitchmarks!

Lees meer >

Weco en wedstrijden
De wedstrijdcommissie heeft naar aanleiding van de
gedeeltelijke lockdown besloten om voor de rest van
het jaar geen wedstrijden meer te organiseren.

Lees meer >

Boeken De baan De club
Open
Dagen

Contact

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/introductie-dag-voor-de-nieuwe-leden
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-witte-lijnen-ze-zijn-er-straks-weer
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/weco-en-wedstrijden
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.instagram.com
http://www.facebook.com
http://www.twitter.com

