
Donderdag 1 september 2020

Van de baanmanager 1 oktober 2020
We kunnen wel zeggen, dat september een zeer drukke, maar zeker ook gezellige
maand is geweest. In de Airborne week zijn de inloopwedstrijden, waarbij
introducees welkom waren, druk bezocht. En hoe mooi is het, dat tijdens deze
wedstrijden de luchtmobiele brigade bezig was met een oefening boven de
Ginkelse Heide. Het weer en de sfeer waren prima; kortom een geslaagde week.
Ook de wedstrijden buiten de Airborne week, zoals bijv. het senioren
strokeplaykampioenschap, hadden een groot aantal deelnemers.
 
Lees meer >

Horeca tot nader order
gesloten
Beste Leden, 
Helaas hebben we moeten besluiten om het clubhuis
weer te sluiten i.v.m. de nieuwe afgekondigde corona
maatregelen. Deze beslissing is na uitgebreid overleg
met o.a. de gemeente Renkum genomen.

Lees meer >

Golfshop blijft gewoon open
. . . met extra maatregelen.
Ons glimlach te verwelkoming zal er niet minder zijn
en verheugen we ons jullie komst.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/van-de-baanmanager-1-oktober-2020
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/corona-protocol-golfbaan-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-golfschop-blijft-gewoon-open
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Brasserie Heelsum moet
helaas weer sluiten
Er komen veel berichten binnen om ons een hart
onder de riem te steken, waar wij iedereen heel erg
voor willen bedanken. Maar zijn ook weer
afhaalmaaltijden

Lees meer >

WeCo wedstrijden Hagedissen
en ...

Het wedstrijdseizoen loopt bijna af en er staan nog
diverse wedstrijden op het programma.

Lees meer >

Regelvraag oktober 2020
Donald en Katrien spelen weer een ronde. Bij Airborne 9 denkt Donald, die best
lekker slaat, slim te zijn. Met een prachtige slag slaat hij zijn bal in het water
(zoals op de tekening). Hij dropped vervolgens de bal in de Dropping Zone (DZ),
doet een up en down en holed uit. Katrien is furieus, dit is niet waar een DZ voor
is bedoeld! Wie heeft gelijk?
Antwoord in de volgende nieuwsbrief.

Regel & Handicap Cie

Plaatselijke regels aangepast
De Regel & Handicapcommissie heeft veel vragen
gehad over de regels omtrent het spelen van een
qualifying kaart. Direct nadat we weer mochten
spelen op onze golfbaan na de intelligente lockdown,
waren er strenge coronaregels van kracht.

Lees meer >

http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/brasserie-heelsum-moet-helaas-sluiten
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/weco-wedstrijden-hagedissen-en
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/plaatselijke-regels-per-9-sep-2020-aangepast


Invloed corona op de jeugd-
competitie
Corona heeft grote invloed op het verloop van de
diverse golfcompetities in 2020. Sommigen konden
niet worden afgerond, anderen niet aangevangen.

Lees meer >

Clubkampioenschappen
Senioren Strokeplay

In een prachtig nazomerweekend met
weinig wind en een prettige temperatuur
hebben 64 deelnemers sportief
gestreden om de titel clubkampioen
Strokeplay voor senioren.

Lees meer >

Heidetuin hersteld

De KlusGroep werkt hard aan het
heideherstel programma. Op te veel
plaatsen in de baan is de aangelegde
heide verdwenen en dat willen wij
graag veranderen.  Tenslotte is onze
golfbaan een klassieke heidebaan

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/invloed-coronavirus-op-de-jeugdcompetitie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/clubkampioenschappen-senioren-strokeplay-12-13-sep-2020
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/heidetuin-hersteld


Regelantwoord september 2020
Het vliegtuig op de baan; een bijzonder monument dat ons laat terugdenken aan
een periode met een enorme impact op onze regio. Maar goed, deze rubriek gaat
niet over historie of hoe mooi en bijzonder onze baan nu eigenlijk is. Welke opties
heb je als golfer als je last hebt van het vliegtuig? De eerste optie is natuurlijk de
bal te spelen zoals hij ligt, dat mag ook nog eens zonder strafslagen.

We hebben hier te maken met een kunstmatig voorwerp dat niet zonder
onredelijke inspanning verwijderd kan worden zonder de baan of het voorwerp te
beschadigen. Ofwel een vast obstakel. Volgens R16.1a mag je een vast obstakel
ontwijken als 1) de bal het obstakel raakt, of er in of op ligt, 2) als je er last van
hebt bij het innemen van je stand, of 3) als je er last van hebt bij het maken van
je swing.

Maar let op: je mag een vast obstakel niet straffeloos ontwijken als je bal in een
hindernis ligt. Dat zou bij het vliegtuig aan de orde kunnen zijn. In dat geval moet
je R17 toepassen (hindernisregel).

Regel en Handicap Cie



Ballen duiken voor
KiKa
Op zondag 20 september is het
duikteam van Gerard Eikenaar weer
het water op onze golfbaan ingegaan.
Met duikvinnen, duikmasker en
persluchtcilinder op de rug is
afgedaald naar de bodem.

Lees meer >

Teams NGF-
competitie 2021
Na wat gepuzzel zijn de teams voor
de NGF-competitie 2021 bekend. De
meeste teams zijn gelijk aan de
teams voor de NGF-competities 2020

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/ballen-duiken-voor-kika
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/teams-ngf-competitie-2021


Clubfitting by Foregolfers
Wij beschikken over fitting apparatuur en volop democlubs in heel veel
specificaties van alle grote merken zoals CALLAWAY, TAYLOR MADE, PING,
TITLEIST, COBRA, MIZUNO.

Plan vandaag nog een afspraak in voor een persoonlijke fitting. Of met Patrick
Zelechovsky als erkend clubfitter of met een van de golfprofessional van
GOLFSCHOOL HEELSUM
met wie wij nauw samenwerken. Zo vinden wij samen de juiste clubs die bij je
golfswing passen voor nog meer golfplezier!

Voor alle reparaties rondom je bestaande set kun je terecht bij onze erkende
clubfitter Victor Ruhrop met ruim 30 jaar ervaring.
Vakmanschap voor jullie golfplezier!

Team Foregofers

3e Wedstrijd hcp 37 t/m 54

Zaterdag 10 oktober organiseren we de 3e wedstrijd
voor mensen met een handicap van 37 t/m 54.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/3e-wedstrijd-hcp-37-tm-54


Afmelden voor de nieuwsbrief

Herinnering aan
luchtlandingen september
1944

In het kader van operatie Market Garden zijn in het
terrein waar nu onze golfbaan ligt, op 17 september
1944 honderden parachutisten geland.

Lees meer >

Boeken De baan De club
Open
Dagen

Contact
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