
Woendag 1 juni 2022

Van de baanmanager juni 2022
De laatste loodjes wegen het zwaarst, dat geld zeker voor de projecten die de
afgelopen periode zijn uitgevoerd in de baan en het clubhuis. Het vervangen van
de beregening en de renovatie van de kleedruimtes en entree zijn inmiddels zo
goed als gereed. Nog een paar kleine puntjes ter afwerking en de puntjes op de
spreekwoordelijke i.
Ook met de locker en buggyruimte schiet het nu op. Het terras is aangelegd en de
lockers zijn geÃ¯nstalleerd. De week wordt de roldeur van de buggyruimte
geÃ¯nstalleerd en ook de toegangscontrole en beveiliging staan voor deze week
op de planning. We kunnen binnenkort de lockers en buggyruimte in gebruik gaan
nemen. Indien u een locker heeft gehuurd krijgt u hier nog persoonlijk bericht
over.

Afstandspalen

Het valt op dat er regelmatig 100 en 150 meter palen uit de grond worden
getrokken en vervolgens niet worden terug geplaatst. In de local rules staat het
volgende over onze afstandspalen: De afstandspalen (150 meter paarse kop en
100 meter zwarte kop) worden beschouwd als vast obstakel. Deze mogen zonder
straf worden ontweken volgens R16.1. Dus we kunnen deze palen voortaan
gewoon met rust laten en een â€œfree dropâ€ nemen...

â€‹Veel golfplezier!
Gerd-Jan Toonen
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Kennismaking nieuwe
bestuursleden
Afgelopen ledenvergadering zijn er
drie nieuwe bestuursleden
aangetreden. Dat zijn Carolien Bruls
(secretaris), Gerrit Spijksma
(algemeen lid bestuur) en Carlo van
Haren (voorzitter).

Lees meer >

Vogelteldagen
35 soorten vogels werden geteld
tijdens de Vogelteldagen van 2022 op
Golfbaan Heelsum.
â€‹Door de NGF is in 1999 de
vogelteldag (Bird Watching Day) in
het leven geroepen.

Lees meer >

Superdeal PING
Eenmalige kans op supervoordeligeÂ clubs van de G410 serie van PING.

Testclubs voor deze fantastische aanbieding zijn vanaf medio juni ook bij de
Golfschool Heelsum te testen.

Ping G410

Driver nu â‚¬ 369
Houten nu â‚¬ 239
Hybride nu â‚¬ 199

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/kennismaking-nieuwe-bestuursleden
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/35-soorten-vogels-werden-geteld-tijdens-de-vogelteldagen


Twee kampioensteams in ons
midden

Twee teams zijn kampioen geworden!
Gefeliciteerd!Â  Dat zijn heren 3-27 holes zondag en
heren 6-27 holes zondag.

Lees meer >

Laatste nieuwtjes van de
WeCoÂ 
Wijzigingen tijdens komende WeCo wedstrijden,
graag jullie aandacht
Als WeCo hebben we onlangs besloten om geen
stickers meer te printen voor de kaarten van de
wedstrijden.

Lees meer >

Wedstrijden handicap
36 t/m 54 juni
Op zaterdag 4 juni organiseren wij
alweer voor de 4eÂ keer dit seizoen
een 9 holes wedstrijd voor mensen
met een handicap van 36-54.
DegenenÂ die mee mogen doen zijn:
leden, vrienden van Heelsum en
deelnemers aan â€œVerbeter uw
golfspelâ€. Echter met een handicap
van 36 tot 54.

Lees meer >

Hoe leer je nieuwe
mensen kennen
binnen de club?
Hoe leer je nieuwe mensen kennen
binnen de club?
Door mee te spelen met de
woensdagavondwedstrijd!
Die bestaat al heel lang en is met ooit
met dit doel in gedachten in het leven
geroepen.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/twee-kampioensteams-in-ons-midden
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/laatste-nieuwtjes-van-de-weco-juni
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijden-handicap-36-tm-54-juni
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/hoe-leer-je-nieuwe-mensen-kennen-binnen-de-club


Antwoord regelvraag mrt 2022
De eerste mogelijkheid is natuurlijk de bal gewoon slaan. Klein tikje opzij en dan
ligt hij misschien best wel goed. Je kan de bal uiteraard ook onspeelbaar
verklaren, je hebt dan drie mogelijkheden:

1. Terug naar waar je vandaan kwam
2. Droppen in een dropzone van twee stoklengtes vanaf de bal, niet dichter bij

de hole
3. Naar achteren op een rechte lijn van de vlag door de bal, dan dropzone van

Ã©Ã©n stoklengte, niet dichter bij de hole. De strafslag die hoort bij een
onspeelbare bal natuurlijk niet vergeten.

In alle bovenstaande gevallen heb je een extra slag. Kan het ook zonder? De tak is
tenslotte een los natuurlijk voorwerp, en die mag je zonder strafslag wegleggen
(als je bal verrolt dan terugplaatsen en strafslag tellen, maar in dit geval zal de
bal echt niet verrollen). Als het lukt om de boom te verplaatsen zonder de baan
onnodig te beschadigen en zonder het spel onnodig te vertragen dan is dit
regeltechnische toegestaan.
Â 
Er is nog een mogelijkheid: materiaal dat op de baan is achtergelaten waarbij het
vrijwel zeker is dat het is neergelegd om later - door de greenkeepers - te worden
verwijderd, mag als GUR worden beschouwd (definitie GUR). Het is dan dus
mogelijk om zonder strafslag de boom te ontwijken volgens R16.1. Het lijkt hier
om een bewust omgezaagde/omgehakte boom te gaan, dus deze optie is zeker
verdedigbaar.

Regel en Handicap Cie



Prestigieuze â€œGreen
jacketâ€ 2022

Prestigieuze â€œGreen jacketâ€ 2022 voor de meest
inspirerende persoonlijkheid tijdens de NGF-
competitie.

Lees meer >

Hole-in-OneÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â 
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 
Â  Â  Â Â 

Daan Nass op Helsum 6

Lees meer >

Foregolfers uw golfshop

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/prestigieuze-green-jacket-2022
https://gcheelsum.nl/nl/club/activiteiten-wedstrijden/hole-in-ones-op-golfbaan-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/shop


Afmelden voor de nieuwsbrief

Heelsum - In
vogelvlucht

Heelsum - In vogelvlucht.

Fascinerende glimpen van de
prehistorie in Heelsum.

Bekijk deÂ videoÂ van Golf.nl op
YouTube

Old Grand Dad club
wedstrijd 2022

Op maandag 23 mei is de jaarlijkse
Old Grand Dad club wedstrijd
gespeeld.

Lees meer >

Boeken De baan De club
Open
Dagen

Contact

http://www.youtube.com/watch?v=PA0QBP4gK48&authuser=0
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/old-grand-dad-club-wedstrijd-2022
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
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