
Maandag 1 maart 2021

Van de baanmanager, maart 2021
Niets is zo veranderlijk als het weer. Stonden we 2 weken geleden nog op het ijs,
knap 10 dagen later wordt er weer gegolfd en wel in korte broek en polo. Wat is
het heerlijk om weer eens in die omstandigheden een rondje golf te spelen. Het is
natuurlijk nog maar begin maart, maar we hebben allemaal het gevoel, dat de
lente weer in aantocht is. Eind maart start het wedstrijdseizoen weer, waarbij we
allemaal hopen, dat er voldoende versoepelingen zijn, waardoor we ook echt weer
wedstrijden kunnen gaan spelen. Helaas is het nog te vroeg om competitie tegen
andere verenigingen te spelen en is ook dit jaar de NGF-competitie weer
geannuleerd.

Nieuwe ledenpassen
Vanaf maandag 1 maart liggen de nieuwe ledenpassen en de jaarstickers voor op
uw label klaar bij de receptie. Met de nieuwe ledenpassen kunt u afrekenen in de
horeca. Tevens geeft de nieuwe ledenpas toegang tot de lockerruimte voor
diegenen, die een locker hebben.
Loopt u voor of na uw ronde even langs de receptie om uw pas en sticker op te
halen? Is het te druk in de receptieruimte, haal dan uw pas een andere keer op.



Buddy gezocht
Voor een nieuw initiatief van de commissie â€˜van welkomâ€™ zijn we op zoek
naar een aantal leden, die willen meehelpen nieuwe leden wegwijs te maken
binnen onze vereniging. Wat wordt er hierbij van u verwacht? U maakt contact
met een nieuw lid en u inventariseert de vragen, die het nieuwe lid heeft. U kunt
deze vragen beantwoorden of het nieuwe lid doorverwijzen naar de juiste
persoon, die deze vragen kan beantwoorden. Wellicht gaat u een keer spelen met
het nieuwe lid. Na de kennismaking kan het nieuwe lid nog eens contact met u
opnemen, wanneer hij / zij vragen heeft. Het doel is om nieuwe leden een warm
welkom te geven binnen onze vereniging en ze de weg te wijzen. Bij interesse
graag een mail naar: baanmanager@gcheelsum.nl

Corona-maatregelen
Met dit mooie weer zien we helaas ook steeds vaker spelers, die lang op het
terras blijven hangen of zelfs op de parkeerplaats en oefenfaciliteiten samen
komen om een drankje te nuttigen. Begrijpelijk, maar niet toegestaan binnen de
huidige maatregelen. Na het golfen is het de bedoeling om direct weer de club te
verlaten. We moeten absoluut sluiting van onze baan voorkomen. Ik roep dan ook
iedereen op om zich aan de regels te houden. Dat geldt ook voor het dragen van
een mondkapje in de receptie- en lockerruimte. Kijk voor alle maatregelen nog
eens het coronaprotocol na op de website.

Veel golfplezier!
Gerd-Jan Toonen
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https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/corona-protocol-golfbaan-heelsum
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/


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

NGF Competitie 2021
gecanceld
Normaal zouden wij als competitiecommissie in deze
periode van het jaar de NGF-teams aanmoedigen voor
het komende kampioenschap, maar ja het Corona
virus is er nog steeds. Voor de tweede maal op rij is
de gehele NGF-voorjaarscompetitie voor de
volwassenen gecanceld.

Lees meer >

https://foregolfers.nl/afspraak/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/ngf-competitie-2021-gecanceld


Antwoord regelvraag februari 2021
Arme Donald, ben je zo lekker bezig, ligt de bal op zo'n lastige plek. Als stoere
eend zal hij vast de neiging hebben de bal gewoon te slaan waar hij ligt. Maar ja,
hij ziet al voor zich hoe Katrien en Guus hem uitlachen als hij na drie pogingen nog
steeds in de waste-area ligt. Hij kiest er dan ook voor de bal onspeelbaar te
verklaren. Dat levert hem weliswaar een (1) strafslag op, maar dan heeft hij kans
dat het - qua extra slagen - daar bij blijft. Hij heeft drie opties (R19):
Â 
Terug naar waar hij vandaan kwam. Daar een dropzone bepalen van 1 stoklengte.
Een denkbeeldige lijn trekken vanuit de vlag, door de plek waar de bal ligt, en op
die lijn zo ver naar achteren gaan als je wilt. Daar een dropzone bepalen van 1
stoklengte.
Een zijwaartse drop met een dropzone van twee stoklengtes gemeten vanaf de
plek waar de bal ligt.Â 
In deze situatie er wel ook even aan denken dat een waste area geen bunker is.
De waste area is regeltechnisch onderdeel van het Algemene Gebied. Je mag hier
dus buiten de waste area droppen zonder extra strafslag (voelen jullie ook een
nieuwe regelvraag aankomenâ€¦).
Â 
Donald is trouwens de enige die de bal onspeelbaar mag verklaren, daar heeft
verder niemand iets over te zeggen. Tenslotte: onspeelbaar verklaren mag altijd,
behalve als de bal in een hindernis ligt (want dan moet je de hindernisregel
toepassen).

Regel en Handicap Cie

â€‹WeCo wedstrijden nieuws
en nieuwe leden
In verband met de corona-maatregelen en de geringe
kans op spoedige verruimingen heeft de WeCo in
samenspraak met de baanmanager besloten om de
Bikkel-inlopen en alle verdere wedstrijden tot 27
maart te laten vervallen.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/weco-wedstrijden-nieuws-en-nieuwe-leden


Lentekriebels
Callaway, Taylor Made, PING, Titelist, Cobra en Mizuno hebben ook dit jaar weer
prachtige producten op de markt gebracht. Kom ze snel testen op de
drivingrange!
Maak een afspraak of boek een fitting les bij een van onze pros. Voor nog meer
golfplezier!
Â 
PING FITTING DAG, vrijdag 26 maart komt Tom Schurman, fitting specialist van
PING GOLF op ons drivingrange met het complete assortiment.
Getest en gefit worden kan uitsluitend op afspraak. Neem contact met ons op en
reserveer jou moment met Tom op de drivingrange.

â€‹WHS (World
Handicap Systeem)
Dit weekend wordt het WHS het
handicapsysteem dat we gaan
gebruiken echt ingevoerd.
Â 
Hierbij de laatste ontwikkelingen:
Nieuwe handicaptabellen. Door
nieuwe handicaps is het ook nodig
nieuwe handicaptabellen te gaan
gebruiken.

Lees meer >

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.
U hoeft ze alleen nog maar zelf warm
te maken.Â 

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/whs-world-handicap-systeem
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/afhaalmaaltijden-uit-de-keuken-van-uw-eigen-brasserie


Afmelden voor de nieuwsbrief

Collectie 2021
Â 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.

Regelvraag maart 2021
Donald en Katrien hebben besloten een ronde te lopen. Waarom weten ze niet zo
goed, maar ze spelen altijd graag Sandr. Misschien de hoge afslagplaats bij Sandr
4, of de zwart-witte paal die altijd zo uitdagend op Sandr 6 staat. Of de pot-
bunkers op Sandr 7, ofâ€¦ Nou ja, hoe dan ook, ze belanden bij Sandr 9, en zijn
lekker op weg als Donald zijn bal terecht komt op het pad tussen de green en de
oefengreen. Donald wil zijn veel te dure clubs niet stukslaan, en hij kent de regels
goed genoeg om te weten dat hij het pad zonder straf mag ontwijken. Hij volgt
netjes de ontwijkingsprocedure, waarbij hij ontdekt dat hij zijn bal moet droppen in
de heistruiken. Dat wordt natuurlijk niets. Onzeker kijkt hij Katrien aan. Welke
opties heeft hij?
â€‹

Regel en Handicap Cie
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