
Maandag 1 februari 2021

Van de baanmanager
Beste leden,
Â 
Nog even en dan staat het voorjaar weer voor de deur. Op dit moment zijn echter
de weersomstandigheden niet zo best en is de baan behoorlijk nat. Dit is ook de
reden, dat er een tijdje geen handicarts in de baan waren toegestaan. Inmiddels
heeft de Enk de slechtste plekken op de lus Helsum aangepakt, waardoor er in
ieder geval ook onder natte omstandigheden handicarts op Helsum kunnen
worden toegelaten. Indien u met een handicart in de baan bent, rijd dan vooral
voorzichtig, trek rustig op en maak geen scherpe bochten.

We zitten helaas nog altijd midden in het â€˜corona tijdperkâ€™, maar mogen
gelukkig wel gewoon golfen. Op de club zijn een aantal corona maatregelen van
kracht. Denk hierbij aan het dragen van een mondkapje in de receptie- en in de
lockerruimte. Ook is er in deze gebieden een maximaal aantal personen, dat zich
in de ruimte mag bevinden. Dringende oproep is om u te houden aan de
maatregelen, die we als leden van de club met elkaar hebben afgesproken. Een
compleet overzicht van de maatregelen vindt u in Corona protocol.

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/corona-protocol-golfbaan-heelsum


Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe ledenpassen. U
ontvangt vanaf dit jaar uw NGF pas alleen nog maar digitaal. Wel ontvangt u in
februari een nieuwe (fysieke) ledenpas van Golfclub Heelsum. Middels deze
nieuwe ledenpas kunt u toegang krijgen tot de lockerruimte en kunt u afrekenen
bij de horeca. Deze nieuwe ledenpassen en de jaarstickers 2021 zijn vanaf medio
februari af te halen bij de receptie. Zodra de passen gereed zijn, volgt er nog een
bericht. De toegangscontroles in het clubgebouw en de lockerruimte zijn
inmiddels vervangen. Dit houdt in, dat de lockers tot het moment van uitgifte van
de passen alleen tussen 08:30 en 17:00 uur toegankelijk zijn. Heeft u uw nieuwe
ledenpas, dan kunt u weer te allen tijde in de lockerruimte.

Op de website staan sinds kort een aantal filmpjes met uitleg over het reserveren
van starttijden via E-golf4u. Vrijwel alle mogelijkheden van het reserveren via
zowel de website als de webapp komen aan bod. Dus heeft u nog vragen over het
reserveringsproces of wilt u meer weten over de mogelijkheden, bekijkt u dan de
filmpjes viaÂ deze link.
â€‹

Gerd-Jan Toonen
Baanmanager Golfbaan Heelsum

http://gcheelsum.nl/nl/baan/baaninformatie/online-starttijd-reserveren-instructie-videos


Voorzittersvlog februari 2021
Bekijk hier de voorzittersvlog van februari 2021 metÂ Stefan Rebergen enÂ Joop
Verhagen.
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De WeCo in lockdown
Als golfers zijn we heel blij dat we onze geliefde sport
nog kunnen beoefenen. Weliswaar in flights van 1 of 2
en een hele bescheiden afterparty, met een minimaal
aantal deelnemers en maximale afstand op het terras,
maar het is al veel meer dan andere sporters mogen.
Lees meer >

Nieuws van de golfschool
Gelukkig mag de golfsport ondanks alle maatregelen
nog steeds doorgaan, het is dan wel met een
restrictie van maximaal 2 personen maar wij mogen!

Lees meer >

https://youtu.be/t7Z_gMrhXkE
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-weco-in-lockdown
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuws-van-de-golfschool


Handicap 37 t/m 54
Onder de huidige omstandigheden
lijken wedstrijden nog heel ver weg.
Echter we blijven optimistisch en
gaan door met het organiseren van
de 9 holesÂ wedstrijden

Lees meer >

Klusgeweld van de
klusgroep
De baan was afgelopen voorjaar dicht
zodat wij om de ledigheid te doden
massaal aan het klussen zijn geslagen

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/handicap-37-tm-54
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/klusgeweld-van-de-klusgroep


Regelantwoord januari 2021
Als je denkt dat een kraai onze golfballen met rust laat, dan heb je het mis. Vraag
maar aan Loes de Groot, zij heeft er ervaring mee. Zelf heb ik daar geen ervaring
mee, wel is er een keer een hond met mijn bal vandoor gegaan (vond zijn baasje
erger dan ik geloof ik), en ook de automatische maaimachine heeft een keer mijn
bal meegenomen.
Â 
De regels helpen je eenvoudig verder: plaats de bal (of een nieuwe als de
originele niet meer wordt gevonden) op de plek waar hij lag toen de
vogel/hond/â€¦ de bal meenam. Je kunt vervolgens gewoon doorspelen zonder
strafslagen.
Â 
In deÂ definitiesÂ staat het begrip Invloed van Buitenaf (Outside Influence). Daar
zijn er een paar van: 1) elke persoon (waaronder andere spelers) behalve jijzelf en
je eventuele caddie, jou partner of tegenstanders of ieder van hun caddies, 2) elk
dier en 3) elk natuurlijk of kunstmatig object of 'iets anders'. Bij punt 3 hoort nog
de opmerking dat het niet geldt voor natuurkrachten (dus zware regenval is geen
Invloed van Buitenaf, terwijl water uit een sproeier dat wel is).
Â 
Met bovenstaande definitie in het achterhoofd geeftÂ R9.6Â het antwoord. Als het
bekend of vrijwel zeker is dat de bal is verplaatst door een Invloed van Buitenaf,
dan moet de bal worden teruggeplaatst op zijn originele plek. En als je niet zeker
weet of je bal is meegenomen door een Invloed van Buitenaf? Dan is je bal
verloren nadat de 3 minuten zoektijd voorbij zijn. Soms zijn de regels best fairâ€¦

Regel en Handicap Cie



Hole-in-One - Tineke Epema
Op 12 november 2020 sloeg Tineke EpemaÂ een
Hole-in-One op hole 8 Airborne, van harteTineke!Â 

Zie ook de 'Erelijst' op de site.

Maak kennis met golf
Golf kan je op veilige anderhalve meter afstand met
elkaar spelen en is daardoor een prima sport welke
doorgang kan vinden in deze vervelende tijd.

Lees meer >

Afhaalmaaltijden uit
de keuken van uw
eigen brasserie!
Vers bereide maaltijden tegen zo min
mogelijk inspanning.Â U hoeft ze
alleen nog maar zelf warm te maken.

â€‹Lees meer >

In memoriam Tom
Hicks (1919-2021)
Ons het trieste nieuws dat Tom Hicks
op 101-jarige leeftijd is overleden. De
laatste maanden ging zijn gezondheid
achteruit nadat hij was gevallen rond
zijn 101ste verjaardag in augustus
2020.

â€‹Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/club/activiteiten-wedstrijden/hole-in-ones-op-golfbaan-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/maak-nu-kennis-met-golf
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/afhaalmaaltijden-uit-de-keuken-van-uw-eigen-brasserie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/in-memoriam-tom-hicks-1919-2021


Afmelden voor de nieuwsbrief

Regelvraag februari 2021
Sandr 6 op een regenachtige dag. Donald is een ronde aan het lopen en heeft het
koud. Hij ziet altijd een beetje op tegen deze hole, want de waste area zit hem
altijd danig in de weg. Hij speelt op veilig en maakt een keurige afslag op het
midden van de green, iets rechts van de bunker. Ondanks de regen fleurt hij wat
op, want zo'n mooie slag lukt niet altijd. Dan slag nummer 2, hij weet dat het
waarschijnlijk slimmer is veilig over de waste area te slaan, hij kan zich echter
niet bedwingen en wil meteen zoveel mogelijk afstand maken. Zijn tweede slag
gaat niet lekker, de bal komt in de waste area tegen de rand van het gras. Hij
haalt diep adem en bedenkt hoe hij verder zal gaan. Welke mogelijkheden heeft
hij?
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