
Donderdag 1 april 2022

Van de baanmanager
Na deze mooie weken kunnen we wel zeggen, dat het seizoen echt is begonnen.
A.s. zondag worden ook de 1e competitiewedstrijden weer gespeeld. De aanleg
van de beregening zit in de eindfase en ook de renovatie van de kleedruimtes is
vrijwel gereed. Er moeten nog een paar kleine dingen worden uitgevoerd. In april
wordt nog de verlichting in de kleedruimtes en de receptieruimte vervangen. Ook
worden de receptieruimte en de entree nog voorzien van een nieuw plafond. De
aanleg van de locker- & buggyruimte heeft door diverse oorzaken helaas wat
vertraging opgelopen. We gaan er nog wel vanuit, dat deze begin juni in gebruik
kan worden genomen. Er is een tijdelijk terras aangebracht om de periode te
overbruggen tot het nieuwe terras in gebruik kan worden genomen. Met leden op
de wachtlijst voor een locker, waarvan de keuze voor het type locker niet geheel
duidelijk was, is inmiddels contact geweest. Aankomende week wordt er een
voorlopige indeling gemaakt, waarna iedereen bericht zal gaan krijgen.

Het is druk op de parkeerplaats, mede doordat de bouw nog steeds een aantal
parkeerplaatsen bezet houdt. We zien regelmatig autoâ€™s schots en scheef
geparkeerd staan. Wilt u er rekening mee houden, dat u uw auto recht in het
parkeervak parkeert?

Sinds kort heeft de NGF weer een verzekering, waar u zich kunt verzekeren voor
het risico van langdurige ziekte of blessures. Hier was in het verleden veel vraag
naar. U kunt hier meer informatie vinden.

Het valt op, dat veel jaarstickers 2022 nog niet zijn opgehaald. U kunt deze
ophalen bij de receptie. De marshals zullen gaan controleren op de aanwezigheid
van een jaarsticker.

Er zijn muizen geconstateerd in de lockerruimte. De bestrijdingsdienst geeft aan,
dat er nog regelmatig etenswaren worden aangetroffen, die muizen uit golftassen,
die in de lockers staan, halen. Pas dus op: haal uw etenswaren uit uw golftas,
wanneer u deze in de lockers plaatst.
Â 
Een fijne start van het seizoen gewenst en veel succes tijdens de competitie.

Gerd-Jan Toonen

https://www.ngf.nl/over-de-ngf/ngf-verzekeringen-voor-golfers
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Meer spelplezier met de juiste tee-keuze
De golfsport ontwikkelt zich voortdurend. Zo zijn in 2012 verschillende kleuren
tees geÃ¯ntroduceerd zodat je een tee kunt kiezen die goed past bij de lengte van
je afslag. In 2019 zijn verschillende golfregels aangepast om het spel vlotter te
laten lopen (onnodig wachten op de flight voor je is tenslotte irritatie-factor
nummer 1).

Lees meer >

Tijdelijke Local Rules
I.v.m. de nieuwe beregeningsinstallatie en de facelift
van Helsum 1 is het noodzakelijk per 1 april 2022
tijdelijk Local Rules in te stellen.

Lees meer >

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.
Regelmatig zijn er nieuwe data.

â€‹Lees meerÂ >

Nieuwe
vlaggenmasten
U heeft ze wellicht al wel zien staan,
de nieuwe vlaggenmasten naast de
putting green boven.
Deze masten en clubvlaggen zijn
aangeboden door de Club van 27.
Het bestuur wil de Club van 27 hier
hartelijk voor bedanken!

Zie ook >
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Old Grand Dad zorgt weer voor
Veel Blije Kinderen
Jaarlijks spelen bijna 60 grootvaders van GC Heelsum
hun Old Grand Dad clubwedstrijd.

Lees meer >

6 aprilÂ start
WoensdagAvondwedstrijd
Wil je op een laagdrempelige en sportieve manier
kennismaken met nieuwe mensen binnen de club?

Lees meer >

Eindelijk seizoenstart Foregolfers
Na een fantastische Foregolfers wedstrijd op 26 maart met ruim 70 deelnemers
en een leuke modeshow op 29 maart tijdens de damesdag lunch, hebben wij erg
veel zin om het nieuwe seizoen met veel leuke aanbiedingen en een mooie nieuwe
collectie te starten.

Lees meer >
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Vertrouwenscontactpersoon
De afgelopen periode is het thema veilig sporten
veelvuldig negatief in het nieuws geweest.
Golfclub Heelsum volgt de adviezen van de
sportkoepel NOC/NSF in het waarborgen van een
veilige sportomgeving.

Lees meer >

De baan op met
GOLF.NL Golfclub
Heelsum

GOLF.NL heeft een leuke vlog over
onze golfbaan op hun site gezet met
Niels Hoofdt en Sietse Herrema.

Klik hier voor de vlog
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Foregolfers uw golfshop

Gezocht: expertise en talent!
Je zult het vast herkennen uit je eigen omgeving.
Familie, vrienden, collega's die je om advies vragen
omdat zij weten dat je een bepaalde expertise of een
talent hebt.

Lees meer >
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11 april
Voorjaarswedstrijd
van de
Heerencommissie
Op maandag 11 april organiseert de
Heerencommissie een feestelijke
voorjaarswedstrijd. Dit doen we in de
vorm van een Texas Scramble
wedstrijd in teams van drie.

Lees meer >

Handicap 36 t/m 54
wedstrijden
Het nieuwe golfseizoen is weer
begonnen!
Ook het organiseren van de 9 holes
wedstrijden voor mensen met een
handicap van 36 t/m 54 is weer van
start gegaan.

Lees meer >

Foregolfers uw golfshop
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