
Zaterdag 1 mei 2021

Van de baanmanager mei 2021
Na een koude april kunnen we er toch wel vanuit gaan, dat het lekkere golfweer er
aan gaat komen.
Helaas mag Jaimy zijn terras nog niet openen. Alle horeca gelegen op een
sportlocatie met welke vergunning dan ook is uitgesloten van de versoepelingen,
die afgelopen woensdag zijn ingegaan. Jammer, maar we zullen nog even geduld
moeten hebben . . .
Â 
Aanmelden voor uw starttijd
Helaas constateren we, dat er veel spelers zijn, die zich niet aanmelden voor hun
starttijd, zoals staat beschreven in ons baanreglement. Aanmelden kan via de 2
pcâ€™s in de hal of via de receptie. Het linker scherm is een nieuw snelscherm.
Indien u daar op inlogt met uw inloggegevens, krijgt u direct uw starttijd te zien
en kunt u zich aanmelden. Dit is de enige functionaliteit van dit scherm. Indien dit
bevalt, gaan we het 2e scherm ook op die manier inrichten. Overigens is het
nieuwe scherm een touchscreen met schermbeveiliging. Indien het scherm zwart
is, start deze op, zodra het wordt aangeraakt.
Â 
Het heeft de voorkeur om de schermen te gebruiken om u aan te melden om de
receptie zo veel mogelijk te ontlasten. Heeft u een wijziging binnen uw flight, dan
kunt u deze bij het aanmelden door de receptioniste laten aanpassen. Zeker met
de huidige baanbezetting is het belangrijk om inzicht te hebben in wie er in de
baan lopen en om eventuele â€œno showsâ€ te voorkomen. Op korte termijn zult
u een melding per e-mail ontvangen, indien u zich niet heeft aangemeld.



Nieuwe leden wedstrijd
Afgelopen zaterdag 24 april was de nieuwe ledendag. In de ochtenduren speelden
de lagere handicappers een 18-holes stableford wedstrijd en in de middag was er
voor de hogere handicappers een Texas scramble wedstrijd. Er hebben maar liefst
114 spelers aan deze wedstrijden mee gedaan, waarvan zoâ€™n 80 nieuwe
leden. Het was een geslaagde dag; het weer werkte mee en ook voor een hapje en
drankje was gezorgd. Ook Foregolfers had een verrassing voor de nieuwe leden in
de vorm van een dozijn ballen . . .
Â 
Natuurlijk waren er ook winnaars deze dag:
Â 
18-holes stableford

1eÂ Hester Mets-Bloemendal
2eÂ Joyce Pasman
3eÂ Willem SchreurderÂ 

Texas scramble

Sybren Miedema
Peter de Jong
Rob de Bruin
Gerd TjerkstraÂ 

De prijswinnaars kunnen hun prijs afhalen bij de receptie.
Â 
Ik wil alle vrijwilligers en partners, die het mogelijk hebben gemaakt om deze dag
te organiseren bedanken! Er gaat heel wat werk zitten in de voorbereiding van
zoâ€™n dag, zeker om het ook corona proof te houden. Volgens mij was het een
geslaagde dag, waarop we onze nieuwe leden een warm welkom hebben
gegeven.
Â 
Players 1st
Half mei wordt het 1e 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. 1/3 deel van de leden
krijgt de enquÃªte half mei, de rest van de leden ontvangt de enquÃªte in juli of
oktober. Alvast dank voor het invullen!
Â 
Veel mooie golfrondes toegewenst!

Gerd-Jan Toonen
Baanmanager Golfclub Heelsum



Aankondiging Voorjaars ALV op 31 mei 2021
De Algemene Leden Vergadering wordt online gehouden op maandag 31 mei a.s.
om 20:00 uur. De organisatie van de digitale vergadering zal door een
professionele partij worden begeleid. De uitnodiging met inloggegevens volgt per
mail. Deze ALV zal voor een groot deel in het teken staan van de
investeringsplannen voor de volgende onderwerpen:

1. Vernieuwing beregeningsinstallatie
2. Nieuwe locker/buggy ruimte
3. Renovatie kleedruimtes, douches en toiletten

Voorafgaand aan de ALV vinden over deze onderwerpen twee
onlinebijeenkomsten plaats op 10 en 17 mei a.s. om 19:00 uur. Ook wordt op de
golfclub aandacht besteed aan de visualisatie van de plannen. Tot slot verschijnt 5
mei a.s. een extra nieuwsbrief waarin deze plannen worden toegelicht.

Het Bestuur
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Golfbaan Heelsum ontvangt
voor derde keer het GEO-
certificaat
Golfbaan Heelsum ontving in 2013, haar eerste, in
2016 haar tweede en nu dus haar derde GEO-
certificaat.

Lees meer >

Start van de jeugd
voorjaarsprogramma
Op 28 maart is de jeugd weer gestart met het
jeugdprogramma voor het voorjaar 2021 met een
hele gezellige kick-off die door de proâ€™s
georganiseerd werd.

Lees meer >

Een sprankelende
frisse start
Wat waren wij als WeCo blij jullie weer
te mogen ontvangen bij de afgelopen
wedstrijden t.w. de Presidentsâ€™
Putter in maart en de Maandbekers in
april.
En wat waren de wedstrijden een
succes!

Lees meer >

Heideplantjes geplant
door de klusgroep
Een groot compliment aan de ca. 15
vrijwilligers die zich op
zaterdagmorgen 3 april hebben
gemeld om hardwerkend een kleine
3.000 heideplanten in de grond te
werken. Onze dank is groot.

Lees meer >

http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/golfbaan-heelsum-ontvangt-voor-derde-keer-het-geo-certificaat
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/start-van-de-jeugd
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/een-sprankelende-frisse-start
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/heideplantjes-geplant-door-de-klusgroep


De winkel is weer open
Volop golfplezier ook in het golfseizoen 2021 met de
nieuwste producten.
Ruime keuze uit alle golfmerken van golfschoenen tot
golfclubs op maat, van golfkleding tot golfballen.
Zonder afspraak, met inachtneming van de actuele
regels, verwelkomen wij jullie met verruimde
openingstijden.

Antwoord Regelvraag april 2021
Laten we maar even beginnen met de etiquette: elke speler wordt geacht een
plag terug te leggen, en dus zou de situatie zoals op de foto eigenlijk niet mogen
voorkomen (de uitzondering is misschien als je een plag in allemaal kleine stukjes
slaat, zodat hij niet terug te leggen is). Maar waarom is het nou zo vervelend als
je bal in een divot terecht komt?
Eerst maar eens kijken wat de regels allemaal over divots zeggen: In R8.1a(3) is
expliciet opgenomen dat het niet toegestaan is om de ligging van je bal te
verbeteren door de divot terug te leggen.
Voor de liefhebber: in R8.1a/9 is ook nog opgenomen dat je een teruggelegde
plag, zelfs als hij nog niet vast zit, of de plag hoort bij een andere divot dan waar
hij in ligt, moet beschouwen als onderdeel van de grond, en niet als los natuurlijk
voorwerp. In R8.2b staat nog wel dat je een plag mag terugleggen als jou bal
misschien in een divot terecht kÃ¡n komen (uit zorg voor de baan), maar daar heb
je niets aan als je bal al in een divot ligt. Het is zelfs zo dat als iemand per
ongeluk jou bal slaat waardoor de divot dieper wordt, je jou bal vanuit die diepere
divot moet slaan (voor de liefhebber: lees R14.2d(2)/1 voor details).
Als je dan niets met die plag kan, mag je dan ontwijken? De regel voor de
ingebedde bal (zie R16) is alleen van toepassing als de bal geheel of gedeeltelijk
onder het maaiveld ligt als gevolg van een kuiltje gemaakt door zijn eigen
balvlucht, dat is hier niet het geval. In R16 staat wanneer je een bal wel mag
ontwijken, en daar staat een divot helaas niet bij.
En een plaatselijke regel maken? Helaas, het is niet toegestaan om plaatselijke
regels te maken die afwijken van de "model plaatselijke regels" zoals ze in het
regelboek zijn vermeld. En de plaatselijke regels mogen niet ingaan tegen de
essentie van het spel, waarbij expliciet wordt verwezen naar de basisregel dat de
baan moet worden gespeeld zoals hij wordt aangetroffen (zie Model Local Rules
sectie 8). In sectie 8L is expliciet opgenomen dat het niet is toegestaan een
plaatselijke regel te maken die ontwijken van een divot mogelijk maakt.
De regels geven dus geen ruimte de divot te ontwijken. Je zult de bal dus moeten
spelen zoals hij ligt. Eventueel kan je hem onspeelbaar verklaren (kost wel een
strafslag). En daarom is het zo vervelend als een plag niet wordt teruggelegdâ€¦

Regel en Handicap Cie



â€‹Word jij onze
nieuwe receptie
medewerker?

â€‹Wil jij deze zomer werken op de
meest avontuurlijke golfbaan en in
een team met gezellige collegaâ€™s?
Dan maken wij graag kennis met jou!

Middenin een historisch en prachtig
landschap ligt onze golfbaan van
Golfclub Heelsum. Golfclub Heelsum
is een gezellige golfclub, die zeven
dagen in de week onze golfers
helemaal thuis laat voelen op dÃ©
mooiste 27 holes golfbaan in de
omgeving.

Lees meer >

â€‹Golfschool
Heelsum
Het blijft gezellig druk op de golfbaan.
Dit is terug te zien in de baan, op de
drivingrange en in onze agendaâ€™s.
Het inplannen van een golfles op
korte termijn is vaak niet mogelijk.
Om teleurstelling te voorkomen
adviseren wij jullie om lessen vooruit
te plannen of in plaats van een
privÃ©les onze groepslessen te
volgen.
Â 
Vanaf halverwege mei komen er meer
mogelijkheden om te lessen! Hierover
horen jullie spoedig van ons.Â 
Hopend op een mooie zomer en blijf
allemaal gezond!
Â Â 

Sportieve groet,
Golfschool Heelsum

Wedstrijden handicap 36 t/m
54
Door het gewijzigde handicapsysteem, van ega naar
whs, hebben we de naam veranderd van Handicap 37
t/m 54 naar 36 t/m 54.Â We zijn na een maand
oponthoud, door corona, weer begonnen.

LeesÂ meerÂ >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/word-jij-onze-nieuwe-receptie-medewerker
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijden-handicap-36-tm-54


Golfers gezocht voor
het GRIPP onderzoek!
Bij golf ontstaan de meeste blessures
aan rug, schouder, elleboog en pols.
De golfer is vaak enige tijd beperkt in
het golfen en ervaart een verminderd
spelplezier.Â In andere sporten is
gebleken dat een dergelijke warming-
up effectief is en blessures
vermindert.

Lees meer >

Uitbreiding FAQ over
het World Handicap
System (WHS)

Uitbreiding FAQ over het World
Handicap System (WHS). De vele
vragen die de R&H-commissie ontving
m.b.t. het WHS zijn verwerkt de
pagina 'FAQ World Handicap System'.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/golfers-gezocht-voor-het-gripp-onderzoek
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/uitbreiding-faq-over-het-world-handicap-system-whs


Regelvraag mei 2021
Donald en Katrien spelen Airborne. Hij is altijd een beetje jaloers als hij ziet dat er
spelers zijn die hun bal in Ã©Ã©n keer over het heuveltje slaan. Dus heeft hij
zichzelf maar eens een nieuwe driver cadeau gedaan. Dan moet het hem tenslotte
ook wel lukken.
Hij gaat er eens goed voor staan. Zijn eerste bal komt rechts op de voetbalvelden
terecht. Dus hij slaat een tweede bal, en die lijkt daar ook terecht te komen, maar
dat weet hij niet zeker. Hij loopt naar voren en ziet ook zijn tweede bal op de
voetbalvelden liggen. Hij dropt een bal op de fairway ter hoogte van de plek waar
zijn tweede bal ligt en maakt een slag. Vervolgens heeft hij nog Ã©Ã©n slag en 2
puts nodig (best netjes eigenlijk). Katrien, die marker is, moet nu toch wel even
nadenken. Hoeveel slagen heeft Donald gemaakt?

Regel en Handicap Cie



Clubfitting by Foregolfers
Wij beschikken over fitting apparatuur en volop democlubs in heel veel
specificaties van alle grote merken zoals CALLAWAY, TAYLOR MADE, PING,
TITLEIST, COBRA, MIZUNO.

Plan vandaag nog een afspraak in voor een persoonlijke fitting. Of met Patrick
Zelechovsky als erkend clubfitter of met een van de golfprofessional van
GOLFSCHOOL HEELSUM
met wie wij nauw samenwerken. Zo vinden wij samen de juiste clubs die bij je
golfswing passen voor nog meer golfplezier!

Voor alle reparaties rondom je bestaande set kun je terecht bij onze erkende
clubfitter Victor Ruhrop met ruim 30 jaar ervaring.
Vakmanschap voor jullie golfplezier!

Team Foregofers

Afhaalmaaltijden uit
de keuken van uw
eigen brasserie!

Wij bieden vers bereide maaltijden
aan die u kunt komen afhalen. Hierbij
houden wij natuurlijk rekening met de
benodigde voorzorgsmaatregelen.Â 
Vers bereide maaltijden tegen zo min
mogelijk inspanning.

Lees meer >

â€‹Beluchten en
doorzaaien greens
De greens worden in week 20 belucht
met kleine 9 mm vaste pennen.
Deze behandeling voeren wij uit om
de groeiomstandigheden beter te
maken voor het gras en het
bodemleven.
Het water dringt door het prikken
sneller in de grond en plasvorming
word hiermee beperkt.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/afhaalmaaltijden-uit-de-keuken-van-uw-eigen-brasserie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/beluchten-en-doorzaaien-greens


Afmelden voor de nieuwsbrief

Boeken De baan De club
Open
Dagen

Contact

http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.instagram.com
http://www.facebook.com
http://www.twitter.com

