
Dinsdag 1 juni 2021

Van de baanmanager juni 2021
Eindelijk: het terras is geopend en het ziet er naar uit, dat vanaf de 2e week juni
ook het clubhuis weer van binnen te bezichtigen is. Oftewel er is nu echt licht aan
het einde van de tunnel. Alleen het weer was ons en de terrassen de laatste
weken niet erg goed gezind.
Â 
De NGF heeft het golfprotocol bijgewerkt. Een van de aanpassingen is, dat de
vlaggen weer mogen worden aangeraakt. Inmiddels zijn op de baan ook de grijze
doppen, die in de cups zaten, hierom verwijderd. Sinds kort is het mogelijk om de
hele flight in Ã©Ã©n keer aan te melden. Indien u zich aanmeldt via de meest
rechtse terminal, meldt u automatisch al uw flightgenoten aan. Op de sticker
staan alle spelers in de flight dan vermeld. Indien u een gastspeler in uw flight
heeft, dient deze persoon uiteraard langs de receptie te gaan om de greenfee te
voldoen.
Â 
Het idee is opgevat om in de aankomende septembermaand een aantal leuke
festiviteiten te organiseren rond de Airborne week. Ik ben op zoek naar een aantal
leden, die een commissie willen vormen om deze festiviteiten vorm te geven en
mede te organiseren. Heeft u interesse om mee te werken in deze commissie,
stuur dan een mail naar: baanmanager@gcheelsum.nl

Gerd-Jan Toonen
Baanmanager Golfclub Heelsum

Voorzittersvlog februari 2021
Bekijk hier deÂ voorzittersvlog van juni 2021Â metÂ Stefan Rebergen enÂ Joop
Verhagen.
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Open Air Store Heelsum 2021

Ook dit jaar volop speciale acties op het platform naast de putting green met o.a.
gripping station, schoenen deals, golfbal promotie.

Laat je verrassen door de â€˜Deal van de dagâ€™!
Team Foregolfers

Golfschool stelt nieuwe collega
voor
Wij hebben niet stil gezeten de laatste weken en zijn
blij jullie nu te kunnen melden dat we een nieuwe
collega hebben die ons team komt versterken!

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/golfschool-stelt-nieuwe-collega-voor


â€‹Ruimere
openingstijden voor
nog meer golfplezier!

Ruimere openingstijden
â€‹FOREGOLFERS golfstore.

Vanaf 1 juni:

dinsdag t/m vrijdag 9:30 tot
18:30

zaterdag & zondag 9:30 tot
16:30

Team Foregolfers
verheugt zich op jullie komst!

Het animo voor de
wedstrijden is groot
Het animo voor de wedstrijden is
overweldigend, waar wij als WeCo erg
blij mee zijn.
Vol goede moed blijven wij alle opties
bekijken om ervoor te zorgen dat
steeds zo veel mogelijk mensen mee
kunnen spelen. En, tot nog toe, is dit
goed gelukt.
Met steeds meer versoepelingen en
het terras dat weer open mag, wordt
het steeds weer een beetje 'normaal'.
Zo bleef dan ook bij de afgelopen
Teamwedstrijd, konden wij de
winnaars op het terras bekend
maken.

Lees meer >

Afhaalmaaltijden uit de keuken
van uw eigen brasserie!
U kunt de afhaalmaaltijden bestellen.
Ons terras is vanaf woensdag 19 mei weer geopend
voor zowel lunch als diner.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/het-animo-voor-de-wedstrijden-is-groot
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/afhaalmaaltijden-uit-de-keuken-van-uw-eigen-brasserie


Tweemaal Hole-in-One
Annemiek Rietveld op Airborne 5

Tom van der Meulen op Sandr 5

Lees meer >

Antwoord Regelvraag mei 2021
We helpen Katrien met tellenâ€¦ Donald slaat zijn eerste bal (slag 1) die op de
voetbalvelden terecht komt. Die bal ligt dus buiten de baan (Out of Bounds), wat
hem een strafslag oplevert (slag 2). Hij slaat een tweede bal (slag 3), die ook
buiten de baan terecht komt en hem dus weer een strafslag oplevert (slag 4).
Volgens R14.6 moet hij bij een bal die buiten de baan terecht komt terug naar de
plaats waar de bal geslagen was. Dat doet hij hier niet (hij dropt op de fairway ter
hoogte van de plaats waar de bal ligt). Hij slaat dus van een verkeerde plaats en
dat levert hem 2 strafslagen op (slag 5 en 6).
Dan heeft hij nog Ã©Ã©n slag nodig en twee puts (slag 7, 8 en 9). Zo makkelijk
komt hij er echter niet van af! Hij heeft niet alleen een bal van een verkeerde
plaats gespeeld, dat heeft hem ook nog eens een significant voordeel opgeleverd,
de arme Donald wordt daarom gediskwalificeerd.
Hij had diskwalificatie kunnen voorkomen door zijn fout te herstellen voordat hij
afsloeg op de volgende hole. Hij moet dan terug naar het moment waarop hij de
fout heeft gemaakt; dat is het moment dat hij zijn bal sloeg van een verkeerde
plaats.Â  Hij moet dus terug naar de afslagplaats en eigenlijk gewoon de hole
opnieuw spelen. Zijn slagen vÃ³Ã³r de fout blijven wel staan (en dat waren er al 4).
De afslag om zijn fout te herstellen is dus slag 5.

Regel en Handicap Cie

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


Reminder voor mensen met
een Handicap van 36 t/m 54
Op zaterdag 5 juni wordt de derde 9 holes wedstrijd
georganiseerd.Â Ook deze keer starten we vanaf
15:00 uur.

Lees meer >

â€‹Vogelteldag 2021
op Golfbaan Heelsum
Door de NGF is in 1999 de
vogelteldag (Bird Watching Day) in
het leven geroepen.
Vogelbescherming Nederland en de
NGF staan voor het beschermen, in
stand houden en uitbreiding van de
vogelpopulatie, want vogels gelden
als graadmeter voor de kwaliteit van
de leefomgeving.

Lees meer >

Open Air Store

GOLFSCHOENEN â‚¬ 99,-

Regelmatig op ons OPEN AIR STORE
platform â€˜Deal of the Day'.

Team Foregolfers

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/reminder-voor-mensen-met-een-handicap-van-36-tm-54
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vogelteldag-2021-op-golfbaan-heelsum


Afmelden voor de nieuwsbrief

Regelvraag juni 2021
Donald loopt vaak Sandr of Airborne, maar af en toe weer eens Helsum spelen is
verfrissend. Op Helsum 6 hoopt hij altijd een geweldige score te maken.
Makkelijke par 3 zou je zeggen. Alleen die heide . . . Gek wordt hij ervan. En ja
hoor, ook nu weer komt zijn bal midden in een heiplantje terecht. Welke
mogelijkheden heeft hij?

Regel en Handicap Cie

Vlaggen mogen weer worden
aangeraakt
In het nieuwste NGF-protocol is beschreven dat ook
de vlaggen weer mogen worden aangeraakt.

Lees meer >

Boeken De baan De club
Open
Dagen

Contact

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vlaggen-mogen-weer-worden-aangeraakt
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