
Nieuwsbrief 17 - januari 2018

Van het bestuur:
Onze vereniging heeft 2017 goed afgesloten, zowel sportief als organisatorisch. Er is veel gegolfd en met 
goede resultaten. De baan heeft zich tot de herfstregen redelijk goed gehouden, jammer van de natte herfst. 
In 2018  zal gestart worden met de renovatie. Ik hoor nogal eens de zorg dat er dan niet gespeeld kan 
worden. Dat is niet juist, er zullen tijdens de werkzaamheden tijdelijk een of twee banen gesloten zijn. Wij 
proberen zodanig te werken, dat we een aangepaste ronde kunnen blijven lopen. Het ledental is dit jaar, per 
31 december, nagenoeg gelijk gebleven. We zien wel een stijgende belangstelling van de jeugd t/m 20 jaar. 
Vooral de enthousiaste inzet van onze jeugdcommissie is hier debet aan. Wij hebben nu 715 leden, waarvan 
er 541 volledig speelrecht betalen. 
De afspraken met de golfclubs Heidemeer en Hildenberg worden in 2018 voortgezet. Zie verderop de aan-
gepaste regeling.
Tijdens de ALV geven wij ook aandacht aan bestuursleden en commissieleden binnen onze vereniging die 
na een periode stoppen. Jan van Dorser en Aart Marinussen hebben na ruim 4 jaar hun taken overgedragen. 
Ook Bert Zeevat is gestopt maar daarover verder in deze nieuwsbrief meer.
Komend jaar staan wij weer voor een sportieve uitdaging om goed voor de dag te komen in toernooien, 
wedstrijden en competities. De belangrijkste uitdaging is om vooral plezier in de golfsport te houden. Dat 
geldt voor de fanatieke competitiespeler, maar ook voor de recreatieve en gezelligheidspeler. Onze activi-
teiten zijn op beide groepen afgestemd. Ik roep jullie daarom op om regelmatig aan de activiteiten mee te 
doen. De golfsport is zodanig ingericht dat er voor elk niveau en interesse wel een of meerdere activiteiten 
passen. Schroom niet en kom gewoon meedoen.
Aan het begin van dit jaar wens ik jullie alle goeds toe en veel golfplezier. 

Willy Schutte

Kerstborrel 2017 wederom uitstekend verzorgd door de dames van 
de clubhuiscommissie.



Bert Zeevat is gestopt bij de rabbitcommissie:

Bert heeft aan het eind van het afgelopen jaar zijn laatste functie 
binnen onze golfclub neergelegd. Bert is vanaf het allereerste begin 
lid van GCE. Hij was in het begin lid van Gaasterland en  daar-
voor is hij op diverse andere banen lid geweest, waar hij zeer veel  
ervaring heeft opgedaan.
Hij heeft in het verleden veel licenties bij de NGF gehaald waardoor 
hij alle examens voor onze golfclub mag afnemen. Vele leden heb-
ben via Bert examen gedaan. Hij is een strenge maar rechtvaardige 
examinator, waarbij de etiquette bij hem hoog scoren.
Bert  heeft veel ingangen bij de NGF waardoor de par 3 baan al snel 
de B status kreeg.
Bij de oprichting van de Rabbits (meteen het eerste jaar) vonden 
Frida en Jolijn het handig om Bert erbij te betrekken. Hij is hierdoor 
direct betrokken bij het bijbrengen én in de praktijk brengen van 
de golfregels. Veel leden leren  hem kennen voor ze  hun theorie of 
GVB  halen.
Als de grote baan klaar is gaat hij iedere maandagmorgen met een 
groepje leden de baan op om hen voor te bereiden op het GVB.
Als Bert er niet geweest was had de club eerst eigen mensen moe-
ten opleiden bij de NGF. 
Ook bij het inmeten van de baan en het opstellen van de local rules 
draagt hij zijn kennis over.
Het is voor de club dus een cadeautje dat er ineens iemand klaar-
stond met de juiste papieren om ons te laten groeien.
Veel dank aan een prima golfer, een meewerkend  en meedenkend 
lid.
Bert bedankt namens alle leden.

Damesdag met stamppotbuffet
Woensdag 1 november was het weer zover. De zomer wordt afgesloten met een leuke golfmiddag met daarna een 
stamppotbuffet.
We waren met genoeg dames gekomen om alle holes met flights van 3 te kunnen bezetten, er was zelfs een dub-
bele flight op hole 7. Onze flight (bestaande uit Mieke Oegema, Marianne Havik en Ineke Vermeer-van Wijngaarden) 
was die ene tweede flight. We hebben er weinig last van gehad dat we wat later startten dan de andere dames. Het 
liep allemaal lekker door en hoefden nergens te wachten. Misschien is het daardoor wel zo'n succesvolle middag 
voor ons geworden.
We hadden een wedstrijdje in spelvorm, met voor iedere flight een gele bal waar om de beurt een hole mee ge-
speeld moest worden. Daar kreeg men dubbele punten voor. Dus het was wel stressen om zo goed mogelijk te 
presteren. Helaas is dat niet bij iedereen even succdesvol geweest.
We hebben het heel erg getroffen met het weer, het is droog gebleven, maar er stond een flinke, behoorlijk koude 
wind. Net de laatste paar minuten kwam er iets nats uit de lucht vallen.
Aan het eind van een heerlijke middag golfen werden we ontvangen in het clubhuis met een glas glühwein. Dat was 
een aangename manier om weer wat warmte te krijgen. 
Voordat er werd gegeten was de prijsuitreiking. De score van de hele flight werd bij elkaar opgeteld. 
Tot onze verrassing waren wij de winnaars. We kregen alle drie een mooie hangplant.
Marianne had ook nog een prijs voor de neary op hole 9. Zij heeft namens ons de speech van de winnaar mogen 
uitspreken.
Daarna werd het buffet geopend. Het was een heerlijk buffet met een keuze uit diverse stamppotten en verschillen-
de stukjes vlees en bijgerechtjes. Het was allemaal heerlijk, verzorgd door Partycentrum Willem de Boer. 
Het toetjesbuffet was gemaakt door Enny Naaktgeboren, waarvoor nogmaals een groot applaus.
Dames van de damesdagcommissie hartelijk bedankt voor de goede organisatie van de middag (en natuurlijk alle 
damesdagen) en het buffet.

Groeten van de winnende flight
Mieke Oegema, Marianne Havik en Ineke Vermeer-van Wijngaarden
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Negenholes verbond.

In 2017 hebben wij weer de mogelijkheid geboden om gratis te mogen spelen op een tweetal 9 holes 
banen in de omgeving. Ruim 250 keer is er door onze leden gebruik gemaakt van deze samenwer-
king en 260 keer hebben wij gasten uit Appelscha en Heerenveen ontvangen. De drie besturen willen 
in 2018 deze regeling continueren. We doen nog steeds pogingen om deze samenwerking uit te 
breiden. Echter Gaasterland en Holthuizen hebben zich nog niet aangesloten.
De voorwaarden blijven gelijk met een paar wijzigingen. Het systeem met de vouchers is afgeschaft.
Als leden op een andere baan willen spelen dan is het vertoon van de NGF pas voldoende. Nadat 
de gegevens zijn genoteerd ontvang je een greenfeekaart voor aan de tas. Dus altijd de NGF kaart 
meenemen!!!.

Bepalingen van de samenwerking:
• Altijd melden bij de te bezoekende club, mét NGF pas.
• Maximaal 3 keer gratis spelen bij elke deelnemende club.
• Spelers moeten minimaal een HCP van 54 hebben. 
• Groepen altijd vooraf een belletje naar de te bezoekende club.
• Als je wilt spelen in Appelscha altijd een starttijd afspreken.
• Geen complete verplaatsing van de senioren-mix, de damesochtend of de herendag.
• Algemeen advies is om bij twijfel even te informeren naar de speelmogelijkheden.

Slotdag 2017 Senioren Mix 4 december
Het begint al een aardige traditie te worden om de eerste maandag van de maand te reserveren voor de Senioren-Mix 
golfwedstrijd. De commissie onder aanvoering van Ton van der Linden is er weer in geslaagd een zeer gevarieerd spel-
programma aan ons voor te schotelen.
Ik laat ze nog even de revue passeren: 4 clubs+putter, Vlaggetjes, Strokeplay, Regenboog, Stableford, Strokeplay, 
Better Ball, Greensome Strokeplay, Hidden Holes, Eclectic, Superball Texas Scramble en Strokeplay op de kleine baan.
Kort voor de wedstrijden krijgen we steevast nog even een herinnering op de mail, dat werkt als een rode lap op een 
stier en de aanmeldingen stromen binnen. Het gemiddelde ligt ruim boven de veertig en het lukt vrijwel altijd om alle 
flights een gemengde samenstelling te geven.
Over het weer hebben we denk ik niet te klagen gehad. Meerder keren konden we na afloop van de wedstrijd genieten 
van de prijsuitreiking op ons mooie terras.
Op de laatste wedstrijddag van 4 december moesten we 
vanwege de door de vele regen gesloten grote baan uit-
wijken naar de kleine baan. Het eerste uur bleef het droog, 
maar de tweede ronde van 9 holes kwamen de paraplu's 
te voorschijn. Voor de prestaties maakte dat blijkbaar niet 
uit, want op hole vijf verdween de bal van Kees Koster in 
één slag in de hole. Het is een hele eer als je als flightge-
noot en zelfs marker van Kees zoiets mee mag maken. 
Arend Netjes als derde man in de flight heeft ons samen 
onder de paraplu op de foto gezet.
Pas toen we zeker wisten dat de bal echt in de hole zat 
hebben we Kees met deze voltreffer geluk gewenst. Pas 
terug in het clubhuis hebben we er melding van gemaakt 
om de andere flights niet te veel uit hun concentratie te 
brengen.
Met deze hole in one heeft Kees extra kleur gegeven aan 
een mooi seizoen Senioren-Mix.
Zijn beloning: een lekkere fles Glühwein, van harte gefeliciteerd.
Met z'n allen hebben we genoten van heerlijke snert vergezeld van roggebrood met spek en een glas Glühwein. 

2017 is een goed jaar geworden voor de senioren mix, commissie bedankt!
Popko de Jonge


