
Dinsdag 1 februari 2022

Van de baanmanager februari 2022
De 1e maand van het jaar zit er alweer op. Gelukkig zijn de coronaregels weer
verder versoepeld, waardoor ook de horeca weer is geopend, al is het met
toegangscontrole middels het coronatoegangsbewijs. Tot nu toe kunnen we
spreken van een milde winter, waardoor de werkzaamheden van de verschillende
projecten gelukkig geen vertraging oplopen en er volop kan worden gegolfd op de
baan.
Â 
Voortgang projectenÂ 
De kleedruimten en de hal komen nu in de laatste fase en zijn vrijwel gereed. Er
wordt nog wat sanitair geÃ¯nstalleerd; de schilder heeft nog wat werk en er zijn
nog een aantal kleinere zaken, die moeten worden afgerond. Inmiddels zijn de
shop en receptie weer naar beneden verhuisd. De verwachting is, dat we de
kleedruimten half februari weer in gebruik kunnen nemen. Op dit moment worden
de toiletten boven in het gebouw gerenoveerd. Ook daarvan is het de
verwachting, dat ze half februari weer in gebruik zijn

De aanleg van de beregeningsinstallatie is ook in een volgende fase beland. Op
dit moment worden de fairways voorzien van de sproeiers en leidingen. Anders
dan bij de teeâ€™s en greens zal hierdoor wat meer overlast ontstaan. Er zal
steeds Ã©Ã©n hole, waar men aan het werk is, geheel gesloten zijn i.v.m. de
veiligheid. De afgelopen week hebben een aantal spelers toch een gesloten hole
gespeeld. Dringend verzoek om de gesloten hole niet te spelen. Na de aanleg van
de beregening op de fairways zal het nieuwe systeem als laatste nog helemaal
worden ingeregeld, alvorens het wordt opgeleverd. De planning is, dat er eind
maart wordt opgeleverd.



Zoals u waarschijnlijk al wel gezien, heeft begint de buggy- en lockerkelder ook
vorm te krijgen. Op dit moment worden de muren gestort. De planning is, dat
eind februari het dak op de kelder zit. Zodra dit is gebeurd, wordt er begonnen
met de aanleg van het nieuwe terras. Vanaf begin februari worden de leden op de
lockerwachtlijst benaderd ten aanzien van de mogelijkheden van het huren van
een locker. De planning is, dat de buggy- en lockerkelder begin juni in gebruik
kunnen worden genomen.
Â 
MistprotocolÂ 
De laatste weken is het een aantal maal voorgekomen, dat de baan gesloten was
vanwege mist. We hebben een mistprotocol, wat te vinden is op de website.
Uiteraard is het vervelend, wanneer de baan gesloten is vanwege mist. Echter het
gaat hier om uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Helaas is het
voorgekomen, dat een aantal leden toch de baan in zijn gegaan, terwijl de baan
vanwege mist gesloten was. Hierbij zijn zelfs de borden 'baan gesloten' verwijderd
en zijn opdrachten van de marshal genegeerd. Absoluut ongewenst gedrag,
waartegen ook zal worden opgetreden. Kijk bij twijfel altijd op uw telefoon naar de
baanstatus en bekijk of de baan wellicht gesloten is vanwege mist welke zeer
lokaal kan optreden. Indien de baan gesloten is, dan geldt dat ook voor u. De
leden, die zich aan de afspraken hebben gehouden, worden bedankt door de
Marshal.Â 

https://gcheelsum.nl/nl/baan/baaninformatie/protocol-bij-mist


Vanaf het terras moeten de bomen bij de 'boerderij van Dirk' zichtbaar zijn,
anders baan dicht!

Nieuwe medewerkster receptie
Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Floor Blanksma; ik ben 56 jaar en
woon in Oosterbeek.
In het verleden ben ik 10 jaar lid geweest van deze mooie club en ben ik hier sinds
december 2021 werkzaam achter de receptie. Ook kunt u mij kennen van de
Oosterbeekse glossy 'Oosterbeek Beleeft', waar ik de styling van de modellen voor
mijn rekening nam, of van Golfbaan Landgoed Welderen, waar ik 1 jaar achter de
receptie heb gewerkt.
Â 
Mocht u mij nog niet kennen, dan zie ik u graag bij de receptie, in de baan of
gezellig op de 19e!
Â 
Iedereen veel golfplezier toegewenst!

Gerd-Jan Toonen
Baanmanager Golfclub HeelsumÂ 
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Jaarstickers 2022 liggen klaar
De nieuwe jaarsticker 2022 kan door de leden worden
afgehaald bij de receptie.

De receptie is weer op haar oude vertrouwde plek
beneden te vinden.

â€‹Foregolfers uw Golfstore

Foto's voortgang
nieuwbouw en
beregeningsinstallatie
Bekijk een aantal foto's van de
nieuwbouw van de buggy- en
lockerkelder en de nieuwe
beregeningsinstallatie.

Lees meer >

Nieuwsbrief niet
ontvangen?

Heb je de afgelopen tijd gemerkt dat
je geen nieuwsbrief hebt ontvangen?
Dan kan dat zijn omdat je ongemerkt
bent uitgeschreven voor de
nieuwsbrief.

Lees meer >

http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/shop
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/fotos-voortgang-nieuwbouw-en-beregeningsinstallatie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuwsbrief-niet-ontvangen


Antwoord regelvraag november 2021
Jullie dachten natuurlijk: waar blijft nou toch het antwoord op de ganzenvraag?
Nou hier is hij dan! In het hoofdstuk 'definities' vinden we de definitie van een los
natuurlijk voorwerp: elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals: dode dieren en
dierlijke uitwerpselen.Â 

En dan komen we bij R15 uit. Een los natuurlijk voorwerp mag worden verwijderd
mits de bal daarbij niet verplaatst wordt (gebeurt dat wel dan de bal terugplaatsen
en 1 strafslag bij je score optellen). En je mag een bal niet schoonmaken (behalve
op de green, daar mag het wel), dus alleen de ganzenpoep verwijderen die niet
aan de bal gekleefd zit. Wel even een veiligheidsbril opzetten is het advies.Â 

Regel en Handicap Cie

Nieuwe opzet Heereninloop
U kunt zich wekelijks voor de wedstrijden inschrijven
via de app of de site van de club via
dashboard/wedstrijden. De inschrijving sluit iedere
zondag om 12.00 uur.

Lees meer >

Golfschool Heelsum
organiseert trainingen!
Niets zo frustrerend als telkens weer terugvallen in
dezelfde hardnekkige fout.Â Zeker als je veel tijd
besteedt in het golfspel maar niet verder komt.
â€‹
Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuwe-opzet-heereninloop
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/golfschool-heelsum-organiseert-trainingen


Regelvraag februari 2022
Donald loopt een rondje, 9 holes Helsum dit keer. Een druilige dag, niet veel te
beleven. Hij is als een van de eerste op de baan en alles ziet er nog mooi
aangeharkt uit. Hij maakt een mooie slag op Helsum 4, maar haalt net de green
niet. Hij komt in de waste area terecht, vlak naast de bunker.

â€‹Meteen vroeg hij zich af: hoe zat het ook alweer met waste areas? En had hij
niet - als het dan toch niet lukt de green te halen - niet liever in de bunker
gelegen? En als de bal ingebed ligt in de waste area, had hij dat een vrij drop
gehad? Te veel vragen, volgens keer gaat hij weer met Katrien, die zou het vast
wel weten . . .

Regel en Handicap Cie



Helen Bartels, jullie
aanspreekpunt bij
Golfstore Foregolfers
Het was jullie misschien al opgevallen
dat er een nieuw gezicht in de shop is.
Helen is sinds kort werkzaam bij
Foregolfers Heelsum en zal de
dagelijkse leiding van het filiaal op
zich gaan nemen.

Lees meer >

Nieuwe tarieven
drivingrange ballen

Het standaardtarief zonder korting is
â‚¬1,50.
Dit betekent dat als je minder dan
â‚¬10,- oplaad je voor 24 ballen
â‚¬1,50 betaald. Hieronder kun je
terugvinden wanneer je korting krijgt
en hoeveel.

Lees meer >

Damesochtend inloop start
weer
Na een zachte winterse lockdown is de golfbaan weer
opengesteld voor wedstrijden.Â Dus mogen wij weer
starten met de damesochtend.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/helen-bartels-jullie-aanspreekpunt-bij-foregolfers
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/ballentarief-en-kortingen-sleutel-2022
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/damesochtend-inloop-start-weer


Afmelden voor de nieuwsbrief

â€‹Foregolfers uw Golfstore

Gelukkig, we mogen
weer wedstrijden
spelen!
De wedstrijden van 2022 staan
allemaal open en we merken dat er
volop inschrijvingen zijn. Sommige
wedstrijden worden overschreven. Nu
kunnen we, doordat we het op tijd
zien, het aantal deelnemers vergroten
zodat iedereen mee kan doen.

Lees meer >

Nieuwe winterlessen
'Maak nu kennis met
golf'

Golfschool Heelsum heeft nieuwe
winterlessen gepland voor 'Maak nu
kennis met golf'.

Voor de nieuwe data en
inschrijfformulierÂ lees verder.

Lees meer >

Boeken De baan De club
Open
Dagen

Contact

https://gcheelsum.nl/nl/shop
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/gelukkig-we-mogen-weer-wedstrijden-spelen
https://gcheelsum.nl/nl/club/leer-golfen/maak-nu-kennis-met-golf
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

