Nieuwsbrief 22 - maart 2019

Van het bestuur
Vol optimisme zijn we dit jaar met de golfsport gestart.
Onder goede weersomstandigheden, met weinig vorst en
neerslag. Een baan die er nu nog niet ideaal bijligt maar
wel droog is gebleven. De renovatie lijkt geslaagd, met
de kanttekening dat we nog geen perioden met hevige
regenval hebben gehad. De ongelijke ligging zal nog aangepakt worden door prikken, bezanden en regelmatig te
rollen. Na de wisselingen binnen het bestuur en commissies loopt de organisatie weer als een goed onderhouden
machine. Tijdens de ALV op 16 mei as. dragen wij, vanuit
de baancommissie, Chris van der Riet voor als opvolger
van Fons Smit.
In de vorige nieuwsbrief heb ik reeds melding gedaan van
de mogelijke nieuwbouwplannen voor de toekomst. Tijdens deze ALV hopen wij met een eerste aanzet naar jullie
toe te komen.
Dit jaar willen wij op beperkte schaal aandacht besteden aan
ons derde lustrum. Wij zullen deels door het seizoen heen
activiteiten ervaren. Van 22 t/m 28 september zullen wij zorgen voor extra activiteiten met een gezellige afsluiting.
Nieuw toilet:
Afgelopen week is
het nieuwe toilet geplaatst.
Let op: Maar nog Niet
in werking!
Nog even geduld dus!
Zodra alles is aangesloten, wordt het oude
toilet weggehaald en
kunt U de nieuwe gebruiken.
We gaan met een cijferslot werken voor de toegang.
Daar hoort u later meer over.

Studenten:
Afgelopen jaar en ook dit jaar doen wij als club mee met
projecten van het Emelwerda college. Deze studenten
doen ervaring op met het opzetten van projecten bij bedrijven en verenigingen. Er zijn momenteel een aantal
klassen (in totaal 120 studenten) bezig met het opstellen van adviezen om meer jongeren voor de golfsport te

interesseren. Ook wordt de laatste hand gelegd aan een
promotieﬁlm voor onze golfclub.
Het betrekken van studenten bij onze golfclub ziet het bestuur als een belangrijke aanvulling naar ons streven de
golfsport te promoten en bekend te maken onder de jonge
sporters.
Negenholes verbond 2019.
In 2019 wordt deze regeling gecontinueerd. Onder dezelfde voorwaarden welke vorig jaar ook golden. De vouchers
worden ook dit jaar niet gebruikt.
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.
Par 3 competitie:
Nieuwe wedstrijden op de Par 3 baan. Deze wordt met
ingang van maart maandelijks georganiseerd. Eerst als
proef voor 4 maanden, waarna evaluatie volgt en de behoeft duidelijk zal worden. Luc Visser is één van de initiatiefnemers van deze wedstrijden. Hij wordt gesteund door
een groep leden.
Golfcirkel 2019.
Dit seizoen kunnen onze leden gebruikmaken van een
aantrekkelijke regeling met een aantal golfclubs in Flevoland en Harderwijk. Het is jammer dat de golfclubs Dorhoutmees en Hoogland afhaken. We hebben getwijfeld
of deze activiteit door moet gaan. Omdat de Shortgolf in
Swifterbant nu mee gaat doen, hebben wij toch weer een
aantrekkelijk aanbod voor de leden. De prijs gaat naar beneden omdat er twee grote banen afhaken en er een kleinere bijkomt. De prijs komt dit jaar uit op € 75,-. Er kan
voor dit bedrag 18 holes gespeeld worden op de banen
van de OGD en de golfresidentie beiden in Dronten, Golfclub Harderwold bij Harderwijk en de Shortgolf in Swifterbant.
Zie de informatie op de Flyers en deze nieuwsbrief.
Aanmelden via Email: voorzitter@golfclub-emmeloord.nl
Al met al weer genoeg te doen dit seizoen en een baan die
er straks puik bij ligt.
Het bestuur wenst allen een plezierig golfseizoen toe.
Willy Schutte

Nieuwe wedstrijd op de
kleine baan
Wat gaat er gebeuren?
Golfclub Emmeloord gaat voor
haar leden (voorlopig) vier keer
een 18 holes Par 3 Stablefordwedstrijd organiseren.
We lanceren het met de naam:
De Par 3 Vis Mix Party!
Waarom de naam: Par 3 Vis Mix Party?
18 holes Par 3: we spelen twee ronden op de kleine baan.
Vis: omdat de 1e prijs een gerookte zalmzijde is, de 2e
prijs een zalmsalade en de 3e prijs een stukje gerookte
zalmzijde.
Mix: de wedstrijd voor dames en heren bestemd is.
Party: omdat we wel van een beetje gezelligheid houden.
Over alle vier de wedstrijden is er ook een overall winnaar
voor degene die in minimaal 3 wedstrijden het beste heeft
gescoord.
Speeldata is de derde maandag van de maand: (18 maart,
15 april, 20 mei en 17 juni).
Inschrijven rond 9 uur en we beginnen om 9:30 uur met

shotgun.
De
wedstrijden staan
inmiddels open op de
site, dus op het moment
van lezen kun u zich daar
al inschrijven.
Na deze vier wedstrijden zullen we aan de hand van
de opkomst, inventariseren of er behoefte is om met
deze wedstrijdvorm door te gaan. We hopen u
hiermee een plezier te doen.
Vriendelijke groeten, Mienta Reket, Kaatje Hegt,
Berndt Weckesser en Luc Visser.

Wedstrijdkalender Maart 2019
Zondag 17 maart is er het Par 3 Matchplay toernooi,
nog 5 plaatsen beschikbaar
Zaterdag 23 maart: Openingswedstrijd voor het
nieuwe seizoen

Vogels in de baan
slobeenden en brilduikers in de vijver. Zelfs een snoekje
in de vijver gezien en sporen van reeën waargenomen in
de bunkers. Verder erg genoten van de goed verzorgde
voedertafel naast het clubhuis. Voor wie er oog voor heeft
is er op onze golf baan veel te zien.
Hopelijk gaan we het ijsvogeltje steeds meer zien. Ik heb
in samenspraak met de baancommissie op drie plekken
ijsvogelwanden gemaakt. Behalve een zere rug geeft dit
ook weer meer kijkplezier.
Als je nu van af hole 3 naar 4 de sloot passeert, kijk dan
even links en rechts en misschien zie je dan het ijsvogeltje.
Veel golf- en kijkplezier,
Arend.
Na de mooie zomer is het tijd om terug te kijken op wat er
zoal te zien was op de baan.
Op vogelgebied was het een goed jaar, behalve voor
de torenvalk. Helaas is tijdens het broedseizoen de
bodem uit de kast gevallen en zijn er geen jongen groot
gebracht. Er is inmiddels een nieuwe kast geplaatst. Een
bijzondere vogeltje is de roodborsttapuit die gebroed
heeft naast de damesafslag op hole 5. De zwaluwentoren
heeft alleen een pimpelmezennest opgeleverd. Dit is vrij
normaal, er moeten eerst andere vogels van deze toren
gebruik maken. Het duurt enkele jaren voor zwaluwen dat
voorbeeld volgen.
Een paar bijzondere waarnemingen: In het najaar
wespendieven boven de baan. Grote zaagbekken,

Reserveren handicarts!
Vanaf 1 januari kunt u gemakkelijk en snel online uw
handicart reserveren. Dit kan door in te loggen op handicart.
nl. bij ‘’mijnhandicart’’. Onderstaand ﬁlmpje geeft tevens een
duidelijke uitleg:

Golf Cirkel 2019
De Golf Cirkel is een samenwerkingsverband tussen vijf golfbanen in of nabij Flevoland. De vijf golforganisaties,
die zijn aangesloten bij de Golf Cirkel bieden hun leden met onbeperkt
speelrecht een lucratieve mogelijkheid om ook eenmaal te spelen op de
andere deelnemende golfbanen.
De golfbanen die mee doen aan de Golf Cirkel 2019 zijn:
Openbare Golfclub Dronten
http://www.openbaregolfclubdronten.nl
Golf4All Harderwijk
http://www.golf4all-harderwijk.nl
Shortgolf Swifterbant
http://www.shortgolf.nl
Golfbaan Emmeloord
https://www.golfclub-emmeloord.nl
Golfresidentie Dronten
http://www.golfresidentiedronten.nl
Waarom lid worden?
Deelnemers aan de Golf Cirkel kunnen tussen 1 januari en 31
december 1 keer per jaar spelen (18 holes) op iedere deelnemende golfbaan voor maar € 75,- per jaar.
Exclusief
Iedere deelnemende golfbaan mag maar 100 leden voor de Golf
Cirkel accepteren. Wacht dus niet te lang met lid worden. Van dit
aantal wordt dit jaar niet afgeweken!

Voorwaarden Golf Cirkel
Uiteraard zijn aan het lidmaatschap van de Golf Cirkel een aantal
voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn:
• U kunt maximaal 1x per jaar op iedere golfbaan, die is aangesloten bij de Golf Cirkel, spelen
• Deelname is mogelijk voor leden met onbeperkt op een van de
aangesloten golfbanen.
• Het abonnement loopt gelijk aan het kalenderjaar.
• De jaarlijkse bijdrage is € 75,• Een lidmaatschap geeft het recht om, zonder extra betaling,
gebruik te maken van de aangesloten golfbanen.
• Een lid en speler op de andere golfbanen heeft dezelfde rechten en plichten als greenfee spelers.
• Een starttijd kan maximaal één week van te voren worden gereserveerd.
• Op de ontvangende golfbaan identiﬁceert u zich met uw NGFpas en een geldig identiﬁcatiebewijs.
Met Sportieve groet.
Golf Cirkel Team

Leden van Golfclub Emmeloord kunnen de
strippenkaart bestellen via mail:
voorzitter@golfclub-emmeloord.nl
Onder vermelding van naam en telefoonnummer

Verzoek van de Greenkeepers
Afgelopen maanden zijn de bunkers gerenoveerd, de platgetrapte randen zijn afgestoken en waar nodig is het zand aangevuld.
Om de randen van de bunkers te sparen vragen wij u, als uw bal
in de bunker ligt, om de bunker vanaf de laagste zijde te betreden en over het zand te lopen en niet over de grasrand.
Op hole 6 wordt het gras vlak naast de green stukgelopen omdat
men met de trolley de kortste weg naar de afslag van hole 7 wil
nemen.
Wij verzoeken u daarom bij de voorgreen niet met de trolley over
de witte lijn te gaan maar het schelpenpad links of rechtsom te
nemen.
Bij voorbaat onze dank.
Uw greenkeepers Harry en Richard.

Nieuws van de clubhuiscommissie
De oproep via de mail aan de leden waarin jongeren gevraagd
werden zich aan te melden als barmedewerker heeft succes gehad. Met een aantal van hen zijn afspraken gemaakt en anderen
zijn op de reservelijst geplaatst. De clubhuiscommissie dankt de
leden, die deze oproep verder uitgezet hebben, waardoor er veel
positieve reacties binnenkwamen.
De afgelopen weken is er
hard gewerkt in en rond het
clubhuis. Niet alleen is een
verharde ﬁetsenstalling aangelegd ook is het fusthok
uitgebreid en zijn er nieuwe
afvalcontainers ingegraven.
Een beukenhaagje is aangeplant om de containers wat
aan het zicht te onttrekken.
Vanaf 1 maart mogen de bovengrondse containers bij Harry
(zuidkant schuur) niet meer gebruikt worden. Zij zullen binnenkort weggehaald worden.
Het interieur van het clubhuis was toe aan een opknapbeurt. De
vloerbedekking was versleten en het meubilair was verouderd.
Hulp werd ingeroepen van Cees-Willem de Vries, interieurarchitect om één en ander in goede banen te leiden. Het begin van
de metamorfose is al te zien. Thijs Werkman heeft met ondersteuning van een aantal leden van de clubhuiscommissie de

wanden op kleur gebracht, de plafonds gewit en het houtwerk
geschilderd. Op 11 en 12 maart wordt de vloerbedekking gelegd. Daarna worden de tafelbladen gemonteerd en de stoelen
geleverd.
Spannend natuurlijk wat iedereen ervan vindt maar één ding is
zeker: het interieur van het clubhuis zal er fris en eigentijds uitzien.
Als de vloerbedekking wordt gelegd, op 11 en 12 maart is het
clubhuis gesloten. Wel is het mogelijk om iets te drinken te
halen.
Huis- en gedragsregels
Om te voldoen aan de wettelijke verplichting (horecavergunning)
moet elke sportclub op een goed zichtbare plaats “HUIS-EN
GEDRAGSREGELS” hebben hangen. Zoals al blijkt uit de naam
van de regels, gaat het om zaken die niet gewenst zijn in een
clubhuis van een sportvereniging. De genoemde verboden hebben o.a betrekking op roken, alcoholgebruik, omgangsvormen
en kledingvoorschriften.
Op het muurtje naast de bar zijn de “HUIS- EN GEDRAGSREGELS” opgehangen, zodat iedereen er kennis van kan nemen.
Samen zorgen wij voor een gezellig, veilig en vertrouwd clubhuis

Jan Hamersma laatste keer wedstrijdleider Senioren Mix
Afgelopen maandag 4 februari was er weer een wedstrijd van de
Senioren Mix. Dit keer een Stableford wedstrijd met 4 clubs en
de putter. Doordat we met 100% handicap op de wintergreens
speelden werd er toch redelijk hoog gescoord.
Nummer 1, 2, en 3 eindigden met 23, 22 en 21 punten.
Na de wedstrijd deed Jan Hamersma voor de laatste keer de
prijsuitreiking.
Na 5 jaar commissie en wedstrijdleiding stopt Jan er mee.
Jan was met o.a. Ed Kreijkamp één van de initiatiefnemers van
de Senioren Mix wedstrijden.

Open Dag 2019
De promotiecommissie
doet een beroep op alle
leden deze Open Dag tot
een succes te maken. Uit
de enquête van vorig jaar
bleek dat bijna de helft
van de bezoekers getipt
werd door onze leden.
En het levert je ook wat
op! Als je gast van die dag
lid wordt met speelrecht
verdien jij 5 golﬂessen bij
onze PRO.

Het eerste jaar 4 wedstrijden en daarna iedere eerste maandag
van de maand. Het zijn iedere keer weer goed bezochte en gezellige wedstrijden. In zijn afscheidswoordje ging Jan nog even
in hoe één en ander was ontstaan.
Ook Pieter Leendertse stopt als commissielid en wedstrijdleider.
Door een groot tekort aan leraren bestuursrecht geeft Pieter
sinds afgelopen herfst college op de Rijksuniversiteit Groningen.
Omdat dit op maandag en dinsdag is, past het niet meer om ook
nog wedstrijdleider te zijn.
Dirk Koeslag en Remmelt Pit nemen de plaatsen van Jan en Pieter in als wedstrijdleiders en als leden van de Senioren Mix commissie zodat we weer 3 wedstrijdleiders hebben.
Ton van der Linden
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