
Dinsdag 1 december 2020

Van de baanmanager
Het is al weer december, feestmaand. Al zal december dit jaar anders zijn, dan de
afgelopen jaren. In ieder geval zijn de berichten over de ontwikkeling van diverse
vaccins positief. Laten we er vanuit gaan, dat in het voorjaar e.e.a. weer
voorzichtig normale vormen gaat aannemen.

Iets moet mij van het hart. Afgelopen maandag vroeg heb ik 9-holes Sandr
gespeeld met een potentieel nieuw lid en één van onze pro’s. Iets viel mij daar
enorm op. Heel veel pitchmarks ontsierden onze mooie greens. Wat mij betreft
een verschrikkelijk beeld, al die gaten en kuilen. De baancommissie,
greenkeepers en marshals doen goed werk om onze baan in topconditie te
brengen en te houden. Het minste, dat wij dan kunnen doen, is de etiquette
opvolgen en zeker onze pitchmarks repareren. Het zijn pitchmarks van leden,
aangezien er nauwelijks gasten zijn op dit moment. Ik stel voor, dat elke speler de
aankomende weken naast zijn / haar eigen pitchmarks nog 2 andere pitchmarks
per green repareert. Dit is overigens een goede gewoonte om altijd te blijven
doen. Een beetje sociale controle in deze is ook prima: wijs elkaar er maar op. Zit
de pitchfork in de zak en belangrijker nog wordt deze gebruikt?

De druk op de starttijden is nog steeds hoog. Ondanks genomen maatregelen blijft
het lastig om een starttijd te reserveren. Daarom is besloten om het bijboeken in
flights door leden weer toe te staan. Hierdoor is het mogelijk om uzelf bij te
plaatsen in een flight, indien er geen lege starttijden beschikbaar zijn. Golf is een
buitensport, waarbij het makkelijk mogelijk moet zijn om 1,5 meter afstand te
houden. Oproep is om bij te boeken, zodat er meer flights van 4 ontstaan en de
capaciteit optimaal wordt benut. En een ronde spelen met een ander is vaak nog
heel leuk ook.

Openingstijden feestdagen
Tijdens de aankomende feestdagen hanteren we de volgende openingstijden voor
baan en clubhuis:

5 december vanaf 15:00 uur gesloten;
24 december vanaf 15:00 uur gesloten;
25 & 26 december de gehele dag gesloten;
31 december vanaf 15:00 uur gesloten;
1 januari de gehele dag gesloten.



Bestuursbesluiten
Er zijn een tweetal besluiten genomen door het bestuur aangaande het honden-
en rookbeleid, die per 1 januari 2021 ingaan.
 
Vanaf 1 januari is roken alleen nog toegestaan op een klein gedeelte van het
terras. Clubhuis, baan, driving range en parkeerplaats worden volledig rookvrij.
Hiermee wordt de lijn van het NOC*NSF gevolgd om te komen tot een gezonde
sportomgeving.
 
Het honden reglement wordt aangepast. Honden dienen te allen tijde aangelijnd
te zijn. Daarnaast worden honden niet meer in het clubhuis en de horeca
toegestaan. Wel blijft het mogelijk om met uw hond op het terras plaats te nemen.
 
Fijne feestdagen en een gezond 2021!

Gerd-Jan Toonen
Baanmanager Golfbaan Heelsum
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De witte lijnen en Teemarker
posities in de winter
Blijf buiten de witte lijnen met trolleys en buggy’s en
spaar het gras op de voorgreens en teemarker
posities in de winter.

Lees meer >

Invoering World Handicap
System
De NGF heeft aangegeven op welke manier de
overgang naar het Word Handicap System (WHS)
plaats zal vinden en waarmee we allemaal rekening
moeten houden.
De overgangsperiode is van 16 december 2020 tot 1
maart 2021.
Details vind je op de WHS pagina’s op de site.

https://youtu.be/TBKoxnUySg4
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-witte-lijnen-en-teemarker-posities-in-de-winter
https://gcheelsum.nl/nl/club/handicapregistratie/world-handicap-systeem-whs


We kijken terug op een bijzonder jaar.
We wensen jullie hele fijne feestdagen en voor het nieuwe jaar gezondheid, liefde
en geluk!

Team Foregolfers

Afhaalmaaltijden van
uw eigen brasserie!

Wij bieden vers bereide maaltijden
aan die u kunt komen afhalen. Hierbij
houden wij natuurlijk rekening met de
benodigde voorzorgsmaatregelen.
Ook deze week weer een nieuw
menu! 

Lees meer >

Van de
wedstrijdcommissie
De recente ontwikkelingen in de strijd
tegen het corona virus en de
gedeeltelijke 'lock down' is voor de
wedstrijdcommissie nog steeds een
aanleiding om voorlopig geen
wedstrijden te organiseren.
Maar er wordt al druk gewerkt aan
een wedstrijdkalender voor het
komend jaar'.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/afhaalmaaltijden-uit-de-keuken-van-uw-eigen-brasserie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/van-de-wedstrijdcommissie


Regelantwoord november 2020
Langzaam spel is een van de grootste ergernissen in de baan. Vooral als het er op
lijkt dat spelers uit nonchalance voor onnodige vertraging zorgen. De regels
bieden allerlei handvatten om duidelijk te maken wanneer sprake is van langzaam
spel en wanneer niet. Zo is bijvoorbeeld enige vertraging door het vragen van
hulp aan een referee toegestaan (R5.6a). Blijven zoeken naar een bal nadat de 3
minuten zoektijd is verstreken wordt daarentegen als onredelijke vertraging
gezien (R5.6a/I). In match-play kunnen spelers in onderling overleg afwijken van
de reguliere speelvolgorde om snelheid te maken, in stroke-play is ‘ready-golf’ het
toverwoord (R5.6b(2)). Voor alle hints en suggesties lees R5.6 eens door.
Hoe vervelend vertraging ook is, veiligheid is nog belangrijker. Niemand zit te
wachten op een golfbal die met grote snelheid tegen je aan komt. En als er ineens
een bal tussen je voeten ligt schrik je toch even. Hoewel je het nogal bont moet
maken, kan gevaarlijk spel leiden tot diskwalificatie (R1.2).
Voor de speler die de bal geslagen heeft is er (als hij niet wordt gediskwalificeerd)
geen consequentie. Zijn/haar bal is opgepakt door een invloed van buitenaf
(R9.2b), en dan is er geen straf en moet de bal zo goed mogelijk worden
teruggeplaatst op de plek waar hij lag (R9.6).
En Donald? Als hij tegenstander was geweest en hij had bewust de bal aangeraakt
en verplaatst, dan levert hem dat 1 strafslag op (R9.5b). Hij speelt echter in een
eerdere flight en dat heeft dus geen consequentie.

Regel en Handicap Cie.



De Toptracer is up and running
Jullie hebben het vast al gezien, de Toptracer is up
and running! Vele van jullie zijn niet te stoppen en
staan uren te trainen. Genieten! Benieuwd om er zelf
mee aan de slag te gaan? Hier volgt een korte
instructie.

Lees meer >

Sneeuwschimmel
vroeg dit jaar
Het lijkt wel of de sneeuwschimmel
zich aanpast aan het klimaat en
eerder verschijnt dan normaal. De
schimmel tast het gras bovengronds
aan en breidt zich concentrisch uit
waardoor er bruine ringen ontstaan
met een witte of soms roze rand.

Lees meer >

Afsluiting
jeugdseizoen najaar
2020
De recente ontwikkelingen in de strijd
tegen het corona virus en de
gedeeltelijke 'lock down' is voor de
wedstrijdcommissie nog steeds een
aanleiding om voorlopig geen
wedstrijden te organiseren.
Maar er wordt al druk gewerkt aan
een wedstrijdkalender voor het
komend jaar'.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-toptracer-is-up-and-running
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/sneeuwschimmel-vroeg-dit-jaar
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/afsluiting-jeugdseizoen-najaar-2020


Regelvraag december 2020
Donald speelt dit keer alleen, best lekker om eens gewoon te spelen zonder dat
iemand het ziet. Het maakt dan tenslotte niet uit of je je aan de regels houdt of
niet. Dus besluit hij er eens extra goed op te letten. Na een aantal slagen komt
zijn bal in een witte cirkel terecht, enkele meters voor de green. Hij herinnert zich
dat het om een wintergreen gaat. Niet dat dat relevant is, want de winters stellen
niet veel meer voor tegenwoordig. Dus hij speelt lekker verder, maakt een up and
down en gaat tevreden verder. Enkele holes verder gaat het knagen, heeft hij
correct gehandeld?

Regel en Handicap Cie



Afmelden voor de nieuwsbrief

Een mooie baan
Het marshalteam wil graag een
bijdrage blijven leveren aan een
prachtige baan. Daarom hebben we
ervoor gekozen om met thema’s te
gaan werken. Regelmatig kiezen we
een nieuw thema.
Voor de komende maand(en) willen
we de aandacht (opnieuw) vestigen
op het thema 'Pitchmarks'.

Lees meer >

Maak nu kennis met
golf
Golf kan je op veilige anderhalve
meter afstand met elkaar spelen en is
daardoor een prima sport welke
doorgang kan vinden in deze
vervelende tijd.
Om kennis te maken met de golfsport
organiseert Golfbaan Heelsum i.s.m.
Golfschool Heelsum een
kennismaking met golf.

Lees meer >

Boeken De baan De club
Open
Dagen

Contact

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/een-mooie-baan
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/maak-nu-kennis-met-golf
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

