
Dinsdag 1 september 2020

Van de Baanmanager
Goed om te zien, dat er veel gebruik wordt gemaakt van onze golfbaan. Het blijft
toch een vreemde tijd, maar golf blijkt zich uitstekend te lenen om coronaproof te
kunnen spelen. Blijf vooral letten op de coronaregels, waarvan de belangrijkste
natuurlijk is: blijf op 1,5 meter afstand. Vooral in de horeca is dit een regel, die we
met z’n allen goed in de gaten moeten blijven houden. In het clubhuis is de ruimte
namelijk beperkt. In de baan is het houden van 1,5 meter een stuk eenvoudiger.

De Airborne wedstrijd wordt in 2 delen gespeeld, een ochtend- en een
middagronde. Hier is voor gekozen om toch zo veel mogelijk leden mee te kunnen
laten doen aan de ze bijzondere wedstrijd. Door de splitsing zijn er minder spelers
in het clubhuis wat het weer makkelijker maakt de coronaregels na te leven.

Gebruik aanmeldzuilen
De aanmeldzuilen zijn vanaf eind juli al weer in werking. Wilt u a.u.b. uzelf
aanmelden voor uw ronde? We merken, dat dit toch vaak wordt vergeten. Voor de
receptie en marshal is dit belangrijke informatie. Ook willen we vanwege ons
coronaprotocol graag exact weten wie er op een bepaalde dag in de baan zijn.
Graag uw medewerking!

Voorzittersvlog september 2020

Nieuwe handdoekjes voor ballenwassers
Een aantal weken geleden zijn de nieuwe handdoekjes voor bij de ballenwassers
binnen gekomen. De handdoekjes zijn wederom gesponsord door
schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B.V. Drost is al tijden een van onze sponsoren.
Frank, wederom bedankt voor het leveren van de handdoekjes. Helaas staan
alleen de ballenwassers nog niet in de baan, dus we moeten nog even geduld
hebben.

Players 1st
Inmiddels zijn de resultaten van de players 1st enquête, die in juli is gehouden,
binnen. In de nieuwsbrief van oktober zal ik uitgebreid ingaan op de resultaten.

Gerd-Jan Toonen

https://www.youtube.com/watch?v=bK2xud2aFgk
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De herfst-/wintercollectie golfmode 2020 is al
binnen!
Ook genieten wij nog van de mooie dagen van de nazomer, is ons winkel al
omgetoverd met de collecties voor de koudere en donkere dagen.

Maar niet minder kleurrijk. Wel meer technische materialen!
Kom en kies je nieuwe outfit voor het najaar.

Team Foregolfers

Info Airborne
wedstrijd
De wedstrijdcommissie is druk bezig
met het organiseren van wedstrijden.
De Airbornewedstrijd die gehouden
wordt op 19 september a.s. krijgt een
andere uitvoering dan dat men
gewend is.

Lees meer >

Handicap 37 t/m 54
extra wedstrijd
Op zaterdag 15 augustus hebben we
eindelijk de eerste 9 holes wedstrijd
voor mensen met een handicap van
37 t/m 54 kunnen organiseren.

Lees meer >

http://www.gcheelsum.nl/
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https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/info-airborne-wedstrijd
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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 Foregolfers

Hole-in-One door Mirjam Lub
Op 9augustus 2020 heeft Mirjam Lub een Hole-in-One
op Sandr 2 geslagen.
Van harte Mirjam met deze prestatie.

Lees meer over Hole-in-One's >

https://gcheelsum.nl/nl/club/activiteiten-wedstrijden/hole-in-ones-op-golfbaan-heelsum


Afmelden voor de nieuwsbrief

Regelvraag van de R&H cie
Een nieuw onderdeel in de nieuwsbrief: De regelvraag.
Als ik zo uit het raam kijk moet ik vaststellen dat de herfst er weer aan komt. En
zeg nou zelf, wat is er nou leuker op een regenachtige zondagmiddag dan je brein
kraken op een golfregel? Glas whisky er bij en puzzelen maar!
 
Donald en Katrien spelen Sandr. Donald speelt de sterren van de hemel,
maar het gaat mis bij Sandr 9. Een afzwaaier naar rechts, de bal raakt de
glider en komt er vlakbij tot stilstand. Zie foto. Welke opties heeft
Donald?
 
Het antwoord vind je in de volgende nieuwsbrief. En oh ja, heb je nou een vraag
waar je het antwoord altijd al op hebt willen weten: stuur je vraag
naar hcp@gcheelsum.nl en wij gaan op zoek naar het antwoord (alleen vragen
m.b.t. golfregels worden in behandeling genomen). Misschien staat jou vraag wel
in de volgende nieuwsbrief?

Regel & Handicap Cie

Geharkte bunkers in een mooie
baan
Het marshalteam wil graag een bijdrage leveren aan
een prachtige baan in 2020. Voor de komende maand
willen we de aandacht vestigen op het thema
'bunkers'.

Lees meer >
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