
Donderdag 1 juli 2021

Van de baanmanager juli 2021
Inmiddels is het alweer juli. We merken aan de baanbezetting duidelijk, dat er
door de recente versoepeling weer veel meer mogelijk is. We gaan weer op
vakantie, kunnen langs familie en er wordt hier en daar vast ook weer op de
kleinkinderen gepast. In ieder geval is de grootste druk op de starttijden voorbij
en komen we weer op een normaal niveau. Er wordt nog even afgewacht of deze
ontwikkeling zich gaat doorzetten. Indien de druk op de starttijden verder
normaliseert, zullen op korte termijn ook de genomen maatregelen langzaam
gaan verdwijnen.

Noodprocedure
Helaas zijn er de laatste weken een aantal (medische) noodsituaties in de baan
geweest. De procedures hebben in deze situaties goed gewerkt. Wanneer
iedereen goed op de hoogte van deze procedure is, kan de hulp snel worden
opgestart. Daarom hieronder nog een keer uitgelegd wat te doen in een
noodsituatie.

In geval van nood, bel 112 en geef de locatie door als â€˜Golfclub
Heelsum, Klein Amerikawegâ€™. Bel daarna 06-21496313 (noodnummer
receptie, tip: programmeer dit nummer in uw telefoon). De receptie
zorgt dan voor verdere communicatie met marshal, bhv en hulpdiensten.
De rode kruisjes op de scorekaarten geven de ingangen van de golfbaan
weer voor hulpdiensten. Deze noodprocedure staat ook vermeld op uw
scorekaart en op de greenfee labels van gasten.



Betaling handicarts
De receptie is inmiddels begonnen met het betalingssysteem van de stichting
Handicart.
U betaalt niet meer via pin of contant bij de receptie, maar via uw handicart pas.
Het is dus van belang, dat u uw pas van de stichting Handicart (fysiek of digitaal)
voortaan meeneemt naar de receptie. De betaling wordt dan rechtstreeks via uw
pas verwerkt, waarna de stichting Handicart met u de kosten verrekent.
Het is dus van belang, dat indien u een handicart wilt huren, u in het bezet bent
van een pas van de stichting Handicart.
â€‹Heeft u geen pas, neem dan contact op met de stichting Handicart om in het
bezit van een pas te komen.

Nog enkele punten
Tussen 5 en 30 juli zijn er werkzaamheden gepland op de Ginkelseweg. U kunt
hier enige hinder van ondervinden.

Op maandag 26 juli a.s. wordt er een wedstrijd met oud-shell medewerkers
gespeeld op onze baan. Dit evenement kon afgelopen jaar helaas niet doorgaan.
Voor dit evenement zijn alle lussen in de middag bezet. In de ochtend en na 18:00
uur kan er deze dag wel gespeeld worden.

Er liggen nog veel stickers 2021 en ledenpassen bij de receptie. Indien u deze nog
niet heeft kunt u deze afhalen bij de receptie.

Op vrijdag 9 juli wordt een deel van de leden weer gevraagd om de 'Players 1st
enquÃªte' in te vullen. Ik wil u allen vragen om deze enquÃªte weer in te vullen.
Deze geeft mij en het bestuur zeer waardevolle informatie. Alvast dank voor het
invullen!
â€‹
Veel plezier in de baan!

Gerd-Jan Toonen
Baanmanager Golfclub Heelsum
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Schrijf je in voor de
Avond4Daagse wedstrijd
De tijd is weer aangebroken dat het langer licht is,
dat we kunnen golfen onder begeleiding van een
zonnetje en mogen nagenieten op het terras.

Lees meer >

â€‹Foregolfers uw Golfstore

Handicap 36 t/m 54 wedstrijd
Op zaterdag 3 juli organiseren we weer een 9 holes
wedstrijd voor mensen met een handicap van 36 t/m
54.

Lees meer >

De rough en de speelbaarheid van de baan
De afgelopen weken is de rough ontploft en dat lijdt onvermijdelijk tot discussie en
wat ergernis binnen de vereniging. Sommigen vinden dat onmiddellijk alles kaal
gemaaid moet worden zodat ze hun bal kunnen vinden en anderen vinden juist de
overgang van fairway naar de rough in deze periode zo mooi en genieten extra
van onze mooie baan.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/schrijf-je-in-voor-de-avond4daagse-wedstrijd
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/handicap-36-tm-54-wedstrijd-za-3-juli
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-rough-en-de-speelbaarheid-van-de-baan


â€‹Foregolfers uw Golfstore

Werkzaamheden
BACO
De Baancommissie (BACO) heeft
binnen de stichting als taak de
ontwikkeling en het onderhoud van de
baan in samenspraak met het
bestuur, de baanmanager en
hoofdgreenkeeper aan te sturen.

Lees meer >

Familiegolfmiddag
Traditiegetrouw is op tweede
Pinksterdag weer de
familiegolfmiddag georganiseerd. De
jeugd en hun familie hebben in teams
op Airborne weer hun best gedaan
om zo goed mogelijk te scoren.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-werkzaamheden-van-de-baancommissie-in-2021-2022
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/familiegolfmiddag


Antwoord Regelvraag juni 2021
Ivm vakantie even geen nieuwe regelvraag deze keer, wel een antwoord.

De verleiding is groot om de bal maar gewoon te spelen, het voelt toch altijd wel
een beetje frustrerend om een strafslag te moeten bijtellen. Toch zal het vaak een
prima optie zijn om een bal onspeelbaar te verklaren. Donald bepaalt zelf of hij
daarvoor kiest, het is helemaal aan hem! Hij heeft dan drie mogelijkheden:

De eerste is dat hij teruggaat naar de plaats waar hij vandaan kwam. In dit
geval is dat de afslagplaats. Hij mag dan opnieuw afslaan en dat hoeft niet
van exact dezelfde plek te zijn als de eerste bal, zolang het wel van de
afslagplaats is.
De tweede mogelijkheid is een lijn trekken vanaf de vlag door de bal. Op die
lijn ga je zover naar achteren als je wilt. Dan droppen binnen Ã©Ã©n
stoklengte.
Tenslotte de derde mogelijkheid: droppen in een dropzone van twee
stoklengtes gemeten vanaf de plek waar de bal ligt. Deze drie
mogelijkheden leveren Ã©Ã©n strafslag op.

Eigenlijk is 'strafslag' een vervelend woord. De regels geven je vaak allerlei
mogelijkheden om met zo min mogelijk extra slagen aan een benarde situatie te
ontsnappen. Dat klinkt toch heel anders . . .Â 

Regel en Handicap Cie



NGF
â€‹Voorjaarscompetitie
2022
Hou de website in de gaten! In de loop
van juli is het mogelijk je op te geven
voor de NGF-competitie van 2022.
In tegenstelling tot het afgelopen jaar
dient iedereen zich weer op te geven.
De inschrijving sluit medio september.Â 
â€‹

Competitie commissie
Marian, Olivier en Caro

Dutch Open 2021,
marshals gezocht

â€‹Vorig jaar is de KLM Open niet
doorgegaan, maar dit jaar gaat het
wel gebeuren. Het toernooi heeft de
nieuwe naam Dutch Open en wordt
gehouden op de golfbaan Bernardus
in Cromvoirt van 16 tot en met 19
september.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/dutch-open-2021-marshals-gezocht
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