
Donderdag 1 april 2021

Van de baanmanager april 2021
Beste leden,

Het is alweer begin april en het seizoen is inmiddels begonnen. En dat merken we
allemaal. Er wordt goed gebruik van onze golfbaan gemaakt. Helaas is de horeca
nog gesloten, maar laten we hopen, dat het omslagpunt spoedig wordt bereikt en
we weer langzaam terug naar het â€˜oude normaalâ€™ gaan. Graag vraag ik uw
aandacht voor aan aantal zaken.

Bijplaatsen
Vanaf donderdag 1 april staat de optie â€˜bijplaatsenâ€™ weer aan in het online
boekingssysteem. Omdat de baan druk bespeeld wordt, zullen we de capaciteit zo
optimaal mogelijk moeten benutten. Het blijft gelukkig weer langer licht en ook
het kunnen bijplaatsen in flights zal er voor gaan zorgen, dat u als lid makkelijker
aan spelen toe zult komen. Golf is gelukkig een buitensport, waardoor we
makkelijk afstand kunnen bewaren. Het is ook niet voor niets, dat er tijdens de
lockdown wel mag worden gegolfd. En hoe leuk is het niet om eens een keer
andere leden te ontmoeten? Laten we de capaciteit van de baan benutten en het
bijplaatsen omarmen.
â€‹
Uitgifte ledenpassen
Bij de receptie liggenÂ voorÂ u een ledenpas en de jaarsticker 2021 klaar. U kunt
deze voor of na uw ronde afhalen bij de receptie. Met de nieuwe pas wordt uw
toegang tot de lockerruimte geregeld. Tevens kunt u deze pas gebruiken om af te
rekenen in de horeca.



Harken
Het is u wellicht al opgevallen, dat de harken weer terug zijn geplaatst in de baan.
Dit is gedaan, omdat is gebleken, dat er eigenlijk geen besmettingsgevaar is bij
het gebruiken van een bunkerhark. Wij gaan ervan uit, dat de bunkers weer goed
worden aangeharkt na een bunkerslag. Mocht u besluiten de bunkerhark toch niet
te willen gebruiken uit angst voor besmetting, dan wordt dit geaccepteerd. De
greenkeepers zullen de situatie rond de bunkers monitoren en regelmatig de
bunkers machinaal harken. Mocht u onverhoopt een keer in een voetstap liggen,
dan kunt u uw bal uiteraard nog steeds verplaatsen. Feit is wel, dat bij het spelen
van een Qualifying kaart of wedstrijd de bal moet worden gespeeld, zoals deze
ligt. De local rule, die in de bunkers gold, is niet meer van kracht. Deze week
worden ook de ballenwassers terug in de baan geplaatst.

Uitwerpselen in de baan
De laatste weken zijn er wat klachten geweest over uitwerpselen in de baan.
Leden, die met een hond door de baan gaan, zijn hier op gewezen. Volgens onze
greenkeepers komt het regelmatig voor, dat er uitwerpselen van vossen worden
aangetroffen. Deze worden nog wel eens aangezien voor uitwerpselen van
honden. Ook worden er regelmatig in de avonduren honden uit de buurt op de
baan uitgelaten, waardoor er nog wel eens wat â€˜afvalâ€™ op de baan terecht
komt. Mocht u in de baan wat tegenkomen, meld u dit dan bij de receptie, zodat
we het kunnen opruimen.



Wedstrijd nieuwe leden
Op zaterdag 24 april a.s. worden er twee wedstrijden voor nieuwe leden
georganiseerd. Leden met een inschrijfdatum van 1 oktober 2020 of later worden
hier persoonlijk voor uitgenodigd. Bent u lid geworden in de periode van 1 januari
2020 tot en met 30 september 2020 en u heeft afgelopen oktober niet mee
kunnen doen met de wedstrijd, die toen werd georganiseerd, dan kunt u op 24
april a.s. ook meedoen. Stuur in dat geval een mail naar:
baanmanager@gcheelsum.nl. In het geval, dat u geen persoonlijke uitnodiging
heeft ontvangen, kunt u ook inschrijven door te mailen naar bovenstaand e-
mailadres.

WHS handicap
Bij de receptie komen veel vragen binnen over het nieuwe handicap systeem. Via
de onderstaande link kunt u op de site van de NGF alle informatie vinden:
https://www.ngf.nl/whs

Geniet van het voorjaar, veel fijne rondjes gewenst!
Gerd-Jan Toonen

Baanmanager Golfbaan Heelsum
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Open op afspraak
Maak een afspraak via telefoon, Whatsapp, e-mail of onlineÂ Afspraken â€“
ForegolfersÂ en als je klachtenvrij bent, kun je op het afgesproken tijdstip bij ons
komen winkelenÂ (op zijn vroegst 4 uur naar bestelling).
Wij verheugen ons jullie het nieuwste voor jullie golfplezier te laten zien.
0317-311118
patrick@foregolfers.nl
06-42818755
Afspraken â€“ Foregolfers

Golfschool introduceert nieuwe
lessenreeks
Wat zijn jullie ontzettend goed bezig! We zien jullie
extra veel oefenen op de driving range, ook al is dit
niet altijd even makkelijk.

Lees meer >

De Fletcher Smaak Tour
De Fletcher Smaak Tour brengt u langs 3 unieke Fletcher hotels waar u geniet van
heerlijke uiteenlopende gerechten.Â Met sterrenrestaurant De Kromme Dissel bij
Fletcher Hotel-Restaurant Klein Zwitserland als start- en eindpunt begint de tour al
goed.

Lees meer >

https://foregolfers.nl/afspraak/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/golfschool-introduceert-nieuwe-lessenreeks
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-fletcher-smaak-tour


Komt u ook helpen bij het
planten van heide?
Met enige vertraging krijgen we nu toch op korte
termijn (vandaag) 4.000 heidepluggen aangeleverd
om daarmee onze baan te verfraaien en meer
gestalte te geven.

Lees meer >

Antwoord Regelvraag maart 2021
Die Donald toch, altijd pechâ€¦ Want hoe zit het ook al weer? Een Abnormale
Terrein Omstandigheid (Vast Obstakel, Tijdelijk Water, GUR of Gat gegraven door
een dier) mag je zonder strafslag ontwijken. Dat is een hele opluchting want dit
pad is een Vast Obstakel. De procedure daarvoor staat in R16. Samengevat:

1. Bepaal het dichtstbijzijnde punt waarbij je met de ligging van je bal, het
innemen van je stand en het maken van je swing geen last meer hebt van
het vaste obstakel. Dit noemen we het referentiepunt (nearest point of
complete relief).

2. Bepaal vanuit dit referentiepunt een dropzone van 1 stoklengte (niet dichter
bij de hole) en drop daarin de bal.

Als je dat hier doet ligt je bal in de heidestruiken. En daar zit de pech, want wat
moet je dan? Er zit niets anders op dan de bal onspeelbaar verklaren en de regel
voor een onspeelbare bal toe te passen (R19). Dat levert dus alsnog een strafslag
op. Zoals we ook wel zeggen 'het nearest point is niet altijd het nicest point of
relief').
Kan je dan echt niet onder de strafslag uitkomen in dit geval? Jawel, je mag
namelijk de bal ook gewoon spelen zoals hij ligt. Dus vanaf het pad. Als je dat
zorgvuldig doet blijft je club wel heel.

Regel en Handicap Cie

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/komt-u-ook-helpen-bij-het-planten-van-heide


AFHAALMAALTIJDEN
UIT DE KEUKEN VAN
UW EIGEN
BRASSERIE!

U kunt de afhaalmaaltijden bestellen.
Wij bieden vers bereide maaltijden
aan die u kunt komen afhalen. Hierbij
houden wij natuurlijk rekening met de
benodigde voorzorgsmaatregelen.

Lees meer >

â€‹Reminder:
Handicap 36.1 t/m 54

Wij hebben u een uitnodiging
gestuurd om deel te nemen aan de
maandelijkse 9 holes wedstrijd.
Toch vermelden we deze reminder in
de nieuwsbrief. Er is nog ruimte om u
in te schrijven.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/afhaalmaaltijden-uit-de-keuken-van-uw-eigen-brasserie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/reminder-handicap-361-tm-54-voorheen-37-tm-54


Regelvraag april 2021
Eindelijk, het weer wordt beter en Donald heeft er zin in! Lekker spelen en
ontspannen op de baan. Vol goede moed gaat hij de baan op. Hij is blij lid te zijn
bij Golfclub Heelsum, want er zijn weinig banen zo mooi als deze prachtige
natuurbaan.
Hij kan wel zien dat het weer drukker is op de baan, vooral het aantal niet
gerepareerde divots valt hem op. Hij vindt het eerst niet zo erg (eerlijk is eerlijk,
hij 'vergeet' er ook wel eens een te repareren), maar vandaag baalt hij enorm. De
bal ligt in een divot en hij slaat hem er niet lekker uit. Dat kost hem zomaar een
slag die hij anders wellicht niet nodig had gehad.
Later op het terras uit hij zijn frustratie, en hij krijgt het advies om de divot in het
vervolg zonder strafslag te ontwijken. Dat mag bij een ingebedde bal immers ook.
Donald speelt graag netjes volgens de regels en gaat op zoek. Weet jij wat de
regels hierover zeggen?

Regel en Handicap Cie



â€‹Dames inloop
weer van start
Hallo lieve golf dames,
â€‹
De lente is weer begonnen en wij
kunnen ook weer gaan beginnen met
onze dames inloop op de
dinsdagochtend.

Lees meer >

â€‹Dag van welkom
voor nieuwe leden
Ook dit jaar heeft onze vereniging
weer veel nieuwe leden mogen
verwelkomen.
Gebruikelijk is dat voor deze nieuwe
leden door de 'Commissie van
welkom' een dag georganiseerd
wordt.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/dames-inloop-weer-van-start
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/dag-van-welkom-voor-nieuwe-leden


Afmelden voor de nieuwsbrief

Collectie 2021
Tijd voor je perfecte golf outfit voor dit jaar! Maak een afspraak en bekijk ons
uitgebreid assortiment van golfkleding en golfschoenen.

Merken als DAILY SPORTS, LINDEBERG, LUTHA, CHERVO, BRAX GOLF, FOOTJOY,
ADIDAS, KJUS, ECCO, ROHNISCH horen bij ons riante assortiment.

Boeken De baan De club
Open
Dagen
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