
Dinsdag 1 maart 2022

Van de baanmanager maart 2022
Het is alweer maart, je voelt en ziet het. Dagen worden langer, de temperatuur
stijgt langzaam en soms horen we de vogels alweer fluiten. Het voorjaar komt
eraan, het golfseizoen gaat binnenkort weer beginnen. De definitieve beslissing is
bij het schrijven van dit stukje nog niet genomen, maar het heeft er alle schijn van
dat dit jaar de competitie weer op de oude vertrouwde manier zal worden
gespeeld.
Â 
Gelukkig zijn eind februari de meeste corona maatregelen opgeheven en keren we
terug naar een samenleving zonder 'obstakels'. Mede daarom heeft het bestuur
besloten om na de Presidentâ€™s Putter wedstrijd van zondag 13 maart a.s. een
'verlate' nieuwjaarsreceptie te organiseren. Hierover meer in het vervolg van deze
nieuwsbrief.
Â 
In 4PS heeft Golfclub Heelsum een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Na een
jarenlange relatie met de Rabobank, waarvoor dank, neemt 4PS het stokje van
hen over. Ook hierover meer in het vervolg van deze nieuwsbrief.

Laat de greenkeepers hun werk veilig doen

Graag uw aandacht voor het nieuwsbericht over het vorst- enÂ mistprotocol. De
laatste dagen is met name het vorstprotocol een aantal keer gevolgd.
Ik weet dat het minder leuk is om op wintergreens te spelen. Maar neemt u van
mij aan dat ze er niet voor niets staan, en dat er zodra het kan direct wordt
overgeschakeld op zomergreens.
Â 
Tijdens het corona tijdperk en de verbouwingen is het aanmelden voor uw ronde
een tijdje niet mogelijk geweest. Aangezien de benedenverdieping weer in gebruik
is en de corona maatregelen opgeheven zijn, vraag ik u om met directe ingang uw
flight weer aan te melden voor uw ronde. Binnenkort worden ook de terminals
teruggeplaatst in de hal. Tot die tijd kunt u zich aanmelden via de receptie.

Veel golfplezier!Â 
Gerd-Jan Toonen

Baanmanager GC Heelsum

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/corona-protocol-golfbaan-heelsum
https://ngagolf.nl/
https://ngagolf.nl/
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'Verlate' nieuwjaars-
receptie na de
Presidentâ€™s Putter
OpÂ zondag 13 maartÂ a.s. wordt de
presidentâ€™s putter gespeeld, een
shotgun wedstrijd over 18-holes,
daarna de 'verlate'
nieuwjaarsreceptie voor alle leden,
ook als je niet aan de wedstrijd
deelneemt.

Lees meer >

Softwareleverancier
4PS nieuwe
hoofdsponsor
Golfclub Heelsum

4PS gaat voor minstens drie jaar de
samenwerking met de golfclub aan.
4PS is een toonaangevende
softwareleverancier uit Ede.

Lees meerÂ >

Foregolfers uw golfshop

Voorjaarslunch voor alle
dames van Golfclub Heelsum
Op dinsdag 29 maart organiseert de Damescommissie
een 9 holes wedstrijd metÂ daarnaÂ eenÂ lunch met
modeflitsen.

Lees meer >

http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/verlate-nieuw-jaarsreceptie-na-presidents-putter
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/softwareleverancier-4ps-nieuwe-hoofdsponsor-golfclub-heelsum
http://gcheelsum.nl/nl/shop
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/voorjaarslunch-voor-alle-dames-van-golfclub-heelsum


Mistprotocol en vorst op
Golfbaan Heelsum
We zitten in een periode met kans op nachtvorst en
mist. Dat betekent dat we af toe moeten besluiten om
op wintergreens te spelen.

Lees meer >Â Â 

26 maart Foregolfers wedstrijd
Het nieuwe seizoen begint weer!
Foregolfers organiseert daarom op zaterdag 26 maart een wedstrijd voorÂ alle
leden met hcp. 36 of lager.Â Er zal worden gespeeld worden op Sandr en
Airborne.

Vanaf 1 maart is de inschrijving via de gebruikelijke manier geopend.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/mistprotocol-en-vorst-op-golfbaan-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/26-maart-foregolfers-wedstrijd


â€‹De Bikkelwedstrijd
van 6 februari
Terwijl op de Oosterscheldekering
met windstoten tot 80 km/u het NK
Tegenwindfietsen werd gehouden,
streden op Airborne/Sandr de Bikkels
in de slotwedstrijd van dit seizoen..

Lees meer >

Nieuwe data lessen
'Maak nu kennis met
golf'

Om kennis te maken met de golfsport
organiseert Golfbaan Heelsum i.s.m.
Golfschool Heelsum een
kennismaking met golf.

â€‹Lees meerÂ >

Foregolfers uw golfshop

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/bikkelwedstrijd-op-6-februari-een-dag-om-nooit-te-vergeten
https://gcheelsum.nl/nl/club/leer-golfen/maak-nu-kennis-met-golf
https://gcheelsum.nl/nl/shop


Antwoord regelvraag februari 2022
Katrien gaat er eens goed voor zitten om het Donald uit te leggen. Laten we bij
het begin beginnen, zo begint zij haar betoog. Regeltechnisch kent een golfbaan
maar 5 gebieden: De Afslagplaats, Bunkers, Hindernissen, De Green en het
Algemene Gebied. Dat we ook nog allemaal andere gebieden kennen zoals
bijvoorbeeld fairway, rough, fringe, en - jawel - waste areas, doet daar niets aan
af. Een waste area is dus gewoon onderdeel van het Algemene Gebied.
Â 
Volgens R16.3a(1) is een vrije drop van een ingebedde bal alleen mogelijk als de
bal is ingebed in zijn eigen pitchmark in het Algemene Gebied. Dus als een bal is
ingebed in een Bunker kan gebruik worden gemaakt van de regels die in een
Bunker gelden, de regels voor een ingebedde bal gelden niet. De waste area is
onderdeel van het Algemene Gebied, dusâ€¦ Ho, wacht: er is een uitzondering: als
een bal ingebed is in zand in een deel van het Algemene Gebied waar het gras
niet is gemaaid tot fairway hoogte of minder dan is er geen vrije drop. Kortom:
een ingebedde bal is gewoon een kwestie van pech. Wil je hem echt niet slaan uit
de waste area dan kan je hem onspeelbaar verklaren (R19), meer zit er niet in.

Regel en Handicap Cie

Hoe houden we onze
mooie baan mooi
Het marshalteamÂ wil ook in 2020
graag een bijdrage leveren aan een
prachtige baan. Daarom besteden we
regelmatig aandacht aan themaâ€™s
die van belang zijn voor alle spelers
en die ten goede komen aan de
conditie van de baan.

Lees meer >

Golfschool Heelsum
organiseert
trainingen!
Niets zo frustrerend als telkens weer
terugvallen in dezelfde hardnekkige
fout.
Niets zo frustrerend als telkens weer
terugvallen in dezelfde hardnekkige
fout.
Je wÃ©Ã©t wel wat er anders moet,
maar krijgt het er maar niet in!!

â€‹Lees meerÂ >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/hoe-houden-we-onze-mooie-baan-mooi
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/golfschool-heelsum-organiseert-trainingen


Afmelden voor de nieuwsbrief

Regelvraag maart 2022
Donald en Katrien zijn er weer helemaal klaar voor, bijna de start van een nieuw
seizoen, het zonnetje nog een beetje waterig, maar de lente hangt in de lucht. Vol
goede moet gaan ze naar hun favoriete golfbaan. Ze hadden gehoord dat
Dagobert Duck - hoofdsponsor van de baan - een paar euro beschikbaar had
gesteld om de baan op te knappen.

Ze hadden er niet op gerekend dat een paar euro extra om de boel netjes op te
ruimen er niet in zat (stom: hadden ze van die gierigere eend kunnen weten). Hoe
dan ook, Katrien's bal komt ongelukkig terecht vlak naast een omgezaagde boom.
Wat nu?

Regel en Handicap Cie

Dutch Open 2022, marshals
gezocht
Het Dutch Open zal dit jaar weer gespeeld worden op
de golfbaan Bernardus in Cromvoirt van 26 tot en met
29 mei.
Â Ook dit jaar is onze golfclub gevraagd om te
marshallen.

Lees meer >Â Â 

Boeken De baan De club
Open
Dagen

Contact

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/dutch-open-2022-marshals-gezocht
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

