
Vrijdag 1 januari 2021

Van de baanmanager
Gelukkig, 2020 zit er eindelijk op. Dat is waarschijnlijk wat velen van ons hebben
gedacht tijdens de jaarwisseling. 2020, een jaar dat voornamelijk wordt
gekenmerkt door de corona pandemie. Met de vaccinatie in aantocht ga ik er in
ieder geval vanuit, dat we over een paar maanden weer langzaam gaan
terugkeren naar een 'normale' samenleving. Al zullen er zeker wel een aantal
zaken voor altijd veranderd zijn.

Het vreemde is, dat 2020 voor Golfclub Heelsum eigenlijk helemaal geen slecht
jaar is geweest. Natuurlijk, veel wedstrijden en andere clubactiviteiten konden niet
doorgaan en voor ons sociale leven en clubgevoel was het een heel slechte
periode. Maar de golfsport in het algemeen heeft een flinke boost gekregen in de
crisis. Golf is een van de weinige sporten die, corona technisch, veilig te spelen is.
Tel daarbij op, dat bijna alle teamsporten stilliggen en je hebt een garantie voor
een grote toestroom.

Door deze toestroom heeft Golfclub Heelsum een flink aantal nieuwe leden
kunnen verwelkomen. Ik verwacht een netto stijging van ons ledental met zo’n 40
leden. De kunst is om deze leden bij de club te gaan betrekken, zodat ze zich er
thuis gaan voelen. Als we dat kunnen bereiken, zullen deze nieuwe leden zeker lid
blijven voor een lange periode. Landelijk gezien zegt meer dan 50% van de
nieuwe leden hun lidmaatschap op na het 1e jaar. Het lijkt mij een mooi
voornemen, dat we er met z’n allen voor gaan zorgen, dat onze nieuwe leden zich
welkom en betrokken gaan voelen in 2021!
 
Een goed en gezond 2021 gewenst!

Gerd-Jan Toonen
Baanmanager Golfclub Heelsum

De beste wensen voor een vééél beter
2021

Namens het voltallige bestuur en baanmanagement
wensen wij u een goed en bovenal gezond 2021 toe!
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Marshals gezocht
Ook in het nieuwe jaar blijven de marshals zich
inzetten voor de veiligheid van de spelers, een mooie
baan en voor een goed verloop van het spel op onze
mooie baan.

Lees meer >

Hole-in-One Arno Janssen
Op 22 dec 2020 sloeg Arno Janssen een Hole-in-One
op hole 8 Airborne, van harte Arno! 

Zie ook de 'Erelijst' op de site.

Afhaalmaaltijden uit de keuken van uw eigen
brasserie!
Vanaf maandag 4 januari 2021 kunt u de afhaalmaaltijden weer
bestellen.

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

Lees meer >

http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/marshals-gezocht
http://gcheelsum.nl/nl/club/activiteiten-wedstrijden/hole-in-ones-op-golfbaan-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/afhaalmaaltijden-uit-de-keuken-van-uw-eigen-brasserie


Douwe Egberts actie
Voedselbanken
Ook in dit bijzondere jaar staat de
doos voor de spaaractie van DE
punten van maandag 28 december
t/m 7 januari weer naast de
'inschrijfcomputers'. Zeker in deze
zware tijden is voor de klanten van de
Voedselbank een extra kopje koffie
meer dan welkom!

Lees meer >

Van de
wedstrijdcommissie
Door de recente ontwikkelingen in de
strijd tegen het corona virus en de
gedeeltelijke “lock down” is het nog
steeds niet mogelijk om wedstrijden
te organiseren. Maar achter de
schermen is er al druk gewerkt aan
een wedstrijdkalender voor 2021.

Lees meer >

We wensen jullie voor het nieuwe jaar
gezondheid, liefde en geluk!

Team Foregolfers

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/douwe-egberts-actie-voedselbanken
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/van-de-wedstrijdcommissie


Regelantwoord
december 2020
Die Donald toch, deed hij zo zijn best
om volgens de regels te spelen, heeft
hij toch een foutje gemaakt. Je bent
namelijk verplicht een 'verkeerde
green' te ontwijken (R13.1f), dit geldt
ook voor wintergreens. Je krijgt
hiervoor geen strafslag en door je aan
deze regel te houden draag je bij aan
het behoud van de baan.
 
De voor de regels belangrijke
onderdelen van de baan zijn:
'bunkers', 'hindernissen' (meervoud)
en 'de afslagplaats' en 'de green'
(enkelvoud). Per hole is er dus maar
één green die van toepassing is, alle
andere greens zijn verkeerde greens.
 
En als je bal nu op de green ligt,
terwijl er ook een wintergreen is? In
dat geval is de wintergreen 'de green'
en is de normale green dus de
verkeerde green en moet je hem
ontwijken.

Regel en Handicap Cie

Regelvraag januari
2021

Donald is de gelukkigste eend van de
wereld. Waar de meeste mensen hun
favoriete sport (tijdelijk) hebben
moeten stopzetten, mag hij nog
steeds spelen.

Hij heeft het wel geregeld aan de stok
met de andere vogels op de baan: de
kraaien.
Al vaker heeft hij gemerkt dat ze zijn
zorgvuldig gesmeerde boterhammen
uit zijn tas hebben gestolen en
opgegeten, en moet hij het weer met
de regenwormen doen. Maar de
laatste ronde maakte ze het helemaal
bont: een van de kraaien ging er met
zijn bal vandoor nadat hij hem mooi
op de fairway had geslagen… Het
ding bleek overigens zwaar en
bovendien niet lekker, dus de kraai
liet hem vallen in de bunker naast de
green. Wat nu?

R&H Cie

Nieuwe handicaptabellen
per 1 januari
Zoals de meeste van jullie wel gezien zullen hebben,
heeft de NGF afgelopen jaar onze baan opnieuw
opgemeten en beoordeeld.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuwe-handicaptabellen-per-1-januari


Afmelden voor de nieuwsbrief

WHS eerste controletelling 
Van de NGF hebben wij een overzicht ontvangen van
de leden (alleen het NGF nummer is bekend) die in de
afgelopen vijf jaren minder dan 20 Q kaarten hebben
gelopen.

Lees meer >
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