
Vrijdag 1 oktober 2021

Van de baanmanager oktober 2021
Inmiddels is het weer oktober en is de herfst nabij. Afgelopen week is een begin
gemaakt met het maaien van diverse gedeelten van de rough. Iets wat veel
spelers als muziek in de oren zal klinken. Het afgelopen jaar was de rough door de
natte zomer namelijk zeer lastig. Als de bal al vindbaar was, dan was het een
flinke opgave om de bal uit de rough te spelen.

In de baancommissie is inmiddels besproken dat in het aankomende seizoen het
beheer van de rough op een andere manier gaat worden aangepakt, zodat de
baan beter speelbaar blijft.

Marshals gezocht
Ons enthousiaste team van marshals is op zoek naar uitbreiding voor het
aankomende seizoen. De taken van de marshal bestaan onder andere uit het:

Ontvangen en welkom heten van gasten
Controle houden over de dagplanning van de baan
Doorstroming in de baan bevorderen

Er wordt uitgegaan van Ã©Ã©n marshaldienst per maand. Deze plant u zelf in via
de online planner van de marshals.
Neemt u indien u graag het team wilt komen versterken contact op via:
baanmanager@gcheelsum.nl



Nieuwe leden commissie
Voor de Nieuwe leden commissie ben ik op zoek naar een aantal leden, die het
leuk vinden om wat tijd te steken in het ontwikkelen van een programma voor
onze nieuwe leden. Doel van dit programma is dat nieuwe leden zich zo snel
mogelijk thuis gaan voelen en aansluiting krijgen binnen de vereniging. Voelt u
zich geroepen, neem dan contact met mij op via: baanmanager@gcheelsum.nl

E-Golf4U
Binnen het software pakket E-golf dat we hanteren zitten nog steeds een aantal
bugs die moeten worden opgelost. Zo is er nog altijd een verschil in
ledengegevens die worden getoond via de website en de webapp. E-golf is recent
overgenomen door Nexxchange waardoor op dit moment wijzigingen in het
pakket on hold staan. De ontwikkelingen rond E-golf worden in ieder geval met
grote belangstelling gevolgd.

Baanbezetting groepen
Vanaf nu kunt u via de website de planning bekijken van (grotere) externe
partijen.
Zodra een externe groep een serieuze impact op de speelmogelijkheden op een
bepaalde dag heeft, zult u deze groep terugvinden in dit overzicht.
Clubactiviteiten staan in dit overzicht niet vermeld, alleen de externe partijen.
Het overzicht is hier te vinden.

De baanmanager
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â€‹Een jonge torenvalk
Airborne 7
Waar een 9 holes, tegen de avond niet goed voor is!Â 
Niet alleen fijn golfen samen maar ook genietend van
de mooie natuur om ons heen.

Lees meer >

â€‹Winterbridge start
28 oktober
Donderdag 28 oktober starten we
weer met onze winterbridge.

Het is een gezellige bezigheid.Â Je
hebt geen partner nodig, want je
wordt ingedeeld.

Lees meer >

Vrijwilligers gevraagd
op za 9 en/of 23
oktober
In april hebben vele handen licht werk
gemaakt en bij H6, H9 en A9 4.000
heideplantjes in de grond gewerkt.
Door de klusgroep zijn deze plugjes
vertroeteld, bewaterd en onkruidvrij
gehouden (althans zoveel mogelijk).

Lees meer >

In de horeca binnen is een
geldig corona toegangsbewijs
verplicht.
Vanaf zaterdag 25 september is in de horeca binnen
een geldig corona toegangsbewijs verplicht vanaf 13
jaar.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/een-jonge-torenvalk-airborne-7
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/winterbridge-start-28-oktober
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vrijwilligers-gevraagd-op-zaterdag-9-enof-23-oktober
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vanaf-za-25-sep-in-de-horeca-een-corona-toegangsbewijs


Handicap 36 t/m 54
Deze maand worden er nog twee 9
holes wedstrijden georganiseerd:
- Op 2 en 23 oktober.
Als u op de 2de nog mee wilt doen
moet u zo snel mogelijk contact
opnemen met Marian Blad.
m.bladdeweerdt@outlook.com
of 06-55574066.
Â 
In de wedstrijdkalender staat 23
oktober open voor inschrijving.
We starten dan al om 10:30 uur.
Dit is van deze serie de laatste
wedstrijd van het seizoen. Dus schrijf
u in.
Â 
We zien u graag op deze
wedstrijddagen.

Jeanne kampioen 65+
strokeplay

Jeanne Hazelhekke-Blom is gisteren
nationaal kampioen NGF Nationaal
Strokeplay Kampioenschap 65+
Dames geworden op De Hattemse
Golf & Country Club met scores van
71/81, met 2 slagen voorsprong.

Jeanne van harte gefeliciteerd
met deze prestatie!

NGF-competitie spelers 2022
We hebben alle inschrijvingen verwerkt en het
verheugt ons dat veel meer deelnemers dan andere
jaren zich hebben opgegeven voor de competitie van
2022.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/ngf-competitie-spelers-2022


Het doel
Golf is een simpel spelletje: lekker
wandelen door een prachtige
omgeving en ondertussen een balletje
van tee naar hole tikken.
Golf is Ã©Ã©n van de moeilijkste
sporten die er bestaat: steeds in zo
min mogelijk slagen een bal van de
tee in de hole slaan.

Lees meer >

Op vrijdag 29
oktober:
de MAANwedstrijd

Op vrijdag 29 oktober om 19.30 uur,
organiseert de Woensdagavond
commissie samen met de golfschool
weer de MAANwedstrijd!!

Lees meer >

Players 1eÂ enquÃªte
In oktober krijgt 1/3 deel van onze
leden weer de players 1eÂ enquÃªte
toegestuurd via e-mail. Middels het
invullen van deze enquÃªte helpt u
GC Heelsum bij het maken van de
juiste keuzes op allerlei gebieden.
Ik wil u dan ook vragen de enquÃªte
massaal in te vullen.

Met vriendelijke groeten,
Golfclub Heelsum

Werkzaamheden
beregenings-
installatie zijn gestart

De eerste werkzaamheden t.b.v. de
nieuwe beregeningsinstallatie zijn
gestart.
Naast Helsum 3 zijn 2 containers
geplaatst waarin het werkmaterieel is
opgeslagen.
â€‹
Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/het-doel
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/op-vrijdag-29-oktober-om-1930-uur-de-maanwedstrijd
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/werkzaamheden-beregenings-installatie-zijn-gestart
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