
Nieuwsbrief 33 - april 2022
Van het bestuur

We kunnen weer genieten van het normale. Geen mond-
kapje, geen golfbeperkingen alleen een beetje afstand 
houden.  Op de golfclub is alles weer bij het oude, het 
clubhuis is weer volledig in bedrijf en het is weer een ge-
zellige drukte. De baan ligt er weer puik bij, de wedstrijden 
lopen goed en de competitie is weer van start gegaan. 
Kortom alles loopt zoals wij dat graag zien. 

Barbediening:
Een zorgpuntje is de invulling door eigen leden van de 
clubhuisbediening. Het bestuur blijft van mening dat het 
een groot goed is om hier te blijven werken met vrijwilli-
gers uit de club. 
Wij hebben begrip voor het steeds ingewikkelder worden 
van de taken achter de bar. Zeker als je slechts eens per 
jaar deze taak moet invullen.
De oplossing die wij denken te hebben gevonden is meer 
te werken met vaste vrijwilliger die vaker, bijv. 2 à 3 per 
maand een taak vervullen. Deze leden krijgen dan meer 
routine en ontvangen voor deze extra taken dan ook 
een vrijwilligersvergoeding. Naast deze ervaren krachten 
roosteren wij dan leden in die 1 keer per jaar een dagdeel 
invullen. Het betekent wel dat wij van u allen medewer-
king vragen om deze ondersteuning te geven aan de vas-
te barmedewerkers. De werkzaamheden worden op deze 
wijze veel eenvoudiger, omdat de vaste vrijwilliger meer 
ervaring hebben. Niemand hoeft meer bang te zijn voor 
het onbekende.
Als het echt niet lukt om bij ingeroosterd te worden, dan 
kunnen de leden deze taak afkopen voor € 70,- per jaar. 
Deze gelden komen ten goede aan de vaste vrijwilligers. 
Leden die nu al afgekocht hebben kunnen dit zo laten. 
Als een lid voor een volgend jaar alsnog besluit om wél 
een bardienst in te vullen, dan moet dat vóór 1  novem-
ber worden gedaan bij de ledenadministratie. Dat geldt 
ook als u wilt afkopen. Afkopen moet ook gemeld worden 
vóór 1 november. Na deze datum zit men het komend jaar 
aan de oude afspraak vast.

Resumé van het nieuw beleid:
• Wij zijn opzoek naar meer vaste vrijwilligers voor enke-

le diensten per maand
• Ter ondersteuning zal er een lid worden bij 
 ingeroosterd.
• Wij willen een strakker beleid betreff ende indelen, ver-

hinderingen en afkoop.
• Het bestuur buigt zich nog over de criteria van de vrij-

stellingen. zoals:
 - Jeugd tot 18
 - Leden van 75 jaar en ouder.
 - Leden die aanzienlijke taken vervullen binnen de 
  club kunnen vrijstelling vragen van de 
  bardiensten.

Aandachtspunt:
Het opmaken van de barroosters is bijna een onmogelijke 
taak geworden. Het indelen en het rekening houden met 
de vele verhinderingen vergt veel  tijd en aandacht. Maar 
dat hoort nu eenmaal bij een planner. Het komt echter te 
vaak voor dat men zich te elfder ure afmeld. En probeer 
dan maar eens een vervanger te regelen.  De regel is dat 
men zelf een vervanger moet regelen of ruilen met iemand 
op de lijst.

Nieuwbouw:
De nieuwbouw loopt op schema, nog geen grote tegen-
vallers. Of we de beoogde opleverdatum halen, is nu nog 
moeilijk te voorspellen. Momenteel worden de nieuwe 
was- en kleedruimtes gebouwd, welke half mei gereed 
zouden moeten zijn. Daarna worden de huidige opslag-
ruimte, toiletten en kleedruimtes gebruikt om de keuken 
en de voorraadkast te vergroten. Er komt een klein kan-
toortje in het midden van het clubhuis. Beoogde opleve-
ring van deze fase begin juli. Deze laatste ingreep zal voor 
de leden en clubhuisbediening de meeste overlast geven, 
graag hier voor begrip.

Hand en spandiensten:
Als de bouw gereed is blijven er een aantal klussen over 
die wij graag zelf willen uitvoeren. Dit om kosten te be-
sparen. Als jullie interesse hebben graag even een mailtje 
naar: voorzitter@golfclub-emmeloord.nl of een appje of 
telefoontje naar: 0654952451

Straatwerk:
De bouwcommissie zoekt een kleine groep leden die enig 
straatwerk willen verzorgen. Het gaat om het herplaatsen 
van de tegels en stenen rondom de nieuwbouw. 
     
Schilders en behangers:
Als de bouw gereed is willen wij graag het schilderwerk 
zelf realiseren. Het gaat om het verven van de kozijnen en 
het afwerken van de wanden
Laat ons niet in de steek en meld je individueel of maak 



een groepje om deze taken uit onze handen te nemen.

Verloren voorwerpen:
Regelmatig worden er voorwerpen gevonden bij het club-
huis of in de baan. Deze worden in de mand bij de in-
gang van het clubhuis gedeponeerd. Echter veel spullen 
worden nooit opgehaald, waardoor deze mand vol raakt. 
Het is de bedoeling dat bij verlies de leden zelf de mand 

in de gaten houden. 
Als er spullen te lang 
in blijven liggenworden ze 
verwijderd.
In deze mand lag een golfafstandmeter en een autosleu-
tel. Ook heeft een van onze leden een afstandskijker ver-
loren die niet is terug gebracht. Wie kan hier informatie 
over geven?  tel: 0654952451

Het is de bedoeling dat verloren zaken in de 
mand worden neergelegd en dat de eigenaren 
regelmatig de mand inspecteren of  hun spullen er 
bij zijn.Regelmatig zal deze mand worden geleegd en 
zijn de spullen verloren.

Het Bestuur
Willy Schutte

Natuur op en rond de baan
Het is u vast opgevallen. Er gebeurt van alles met de natuur op 
en rond onze baan. De baancommissie, de greenkeeper, Greet 
Geerts en Tilly willen u daar graag meer over vertellen. Met kor-
te artikelen houden wij u op de hoogte van het hoe en waarom.  
We beginnen deze keer met de gaspeldoorn op hole 8 en 9. U 
weet wel, die stekelige planten met gele bloemen. En we vertel-
len waarom de singel rondom de schuur is gekapt.

Gaspeldoorns zijn toe aan groot onderhoud
De gaspeldoorns in de baan zijn toe aan  radicaal onderhoud. 
Naast de gele teebox van hole 8 zijn ze afgezaagd samen met 
de olijfwilgen. Achter de backtee van hole 9 is ervoor gekozen 
om de struiken af te klepelen, we verwachten dat deze dit jaar 
weer gaan uitlopen. Ook weten wij uit ervaring dat het vele zaad 
dat achtergebleven is weer makkelijk gaat ontkiemen waardoor 
het plantvak binnen 2 jaar weer dicht gegroeid is met frisse jon-
ge gaspeldoorns.

Een takkenwal voor meer  natuurwaarde
Om extra natuurwaarde op de baan te creëren is van de vrij-
gekomen takken bij hole 8 een takkenwal gemaakt. Dit is een 

ideale schuilplaats voor hazen, vogels, vele soorten insecten en 
overige fauna.  Een takkenwal biedt bescherming voor de wind 
en kan met een beetje geduld weer uitgroeien tot een groene 
heg. 

Een nieuwe singel met beuken
In de Noordoostpolder hebben alle boerderijen een singel. De 
singels zijn een kenmerk van het landschap. Toch is een deel van 
de singel bij onze schuur gekapt. Dat was nodig, de bomen wa-
ren aangetast door de essenziekte. Het dode hout is gevaarlijk 
voor mensen en gebouwen. We werken aan een nieuwe singel 
en hebben daarvoor beuken geplant. 

Tot zover nu wat nieuwtjes over natuur op en rond de baan. Laat 
het weten als er vragen zijn. We besteden daar een ander keer 
dan aandacht aan. Je vragen kun je mailen naar Tilly Weggen: 
weggen@hetnet.nl. 



Golfclub Emmeloord zoekt jonge mensen/
scholieren vanaf 17/18 jaar 
Voor vrijwilligerswerkzaamheden als gastvrouw/-heer in 
het clubhuis.
Het betreft werkzaamheden achter de bar; in de keuken 
(bereiden snacks) en op het terras. Ontvangen van bezoe-
kers die komen golfen; informatie verstrekken en zorgen 
voor een goede sfeer in het clubhuis. Voorts de opruim- 
en schoonmaak-werkzaamheden rond de te verrichten 
taken. 
Je werkt zelfstandig.
Diensten in het weekend van 08.30 tot 13.30 uur of van 
13.00 tot 18.00 uur. Dit volgens het rooster en in overleg.
In de zomermaanden ook ’s avonds van 17.30 tot 
21.00 uur.

Vrijwilligersvergoeding per uur op basis van leeftijd.
Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Marion Groenhuijzen, 
06 – 53 68 23 55.
Mailadres: m.groenhuijzen@hotmail.com.

Oproep aan leden GCE:
Kent u binnen uw familie- of kennissenkring nog een 
scholier of student die een leuke goed betaalde bijbaan 
zoekt?
Laat het ons weten.

Marion Groenhuizen

Van de baancommissie
11 april jongstleden heeft de baancommissie afscheid genomen 
van Julle Duursema, lid van het eerste uur.
Julle heeft zich voor de club ingezet vanaf 2004, de aanleg van 
de PAR 3 baan is realiteit geworden mede dankzij zijn inspannin-
gen. Daarna heeft hij met onverminderde energie de terp helpen 
opbouwen, hij heeft met zijn kraan vele uren doorgebracht op 
de baan, graafwerkzaamheden waren er altijd. Julle is dus een 
van de weinigen die weten wat het betekent om een golfbaan 
op te zetten! 
Hulde aan deze vrijwilliger van Golfclub Emmeloord!
Afgelopen winter heeft de baan zich goed gehouden, er waren 
maar heel weinig dagen dat de baan gesloten moest worden 
vanwege de weersomstandigheden. 
Ieder jaar wordt er een bodemanalyse gemaakt, waarnaar de 
bemesting wordt aangepast.
Er is veel gesnoeid, met name bij de green van hole vier van 
de grote baan is meer ruimte gemaakt. Op diverse plaatsen is 
de gaspeldoorn aangepakt, naar verwachting komt deze weer 
vernieuwd terug. 
Op dit moment is het gras weer in volle groei, het maaibeleid 
wordt aangepast aan de groeiomstandigheden. De schapen 
doen hun werk op het talud. 
Ook de green van hole negen is hard bijgekomen, is een zwak 
punt op onze baan. Wij proberen op meerdere manieren de 
wormenoverlast te beperken, een zaak van lange adem. Mede 
dankzij de luchtcompressor kan iedereen met schone schoenen 

naar huis! Ook is voor het nieuwe seizoen de bewijzering weer 
op orde gebracht.
Binnenkort zullen we een bunker aanleggen op de wasteland 
van hole acht, waarbij de term “wasteland” zal verdwijnen. 
De baancommissie wenst u allen een goed seizoen toe met veel 
plezier in golfen!                                                    

Chris van der Riet

Toelichting plaatselijke regel
De hindernis naast de green van hole 8 / 17 is gemarkeerd met 
rode palen met groene koppen.
Dit is een verboden speelzone en het gebied mag niet worden 
betreden.
Als de bal in dit gebied komt mag deze niet worden gespeeld zo-
als deze ligt en moet de belemmering door de verboden speel-
zone worden ontweken volgens regel 17.1e (1) (met strafslag).

Ligt de bal buiten de verboden speelzone, maar moet je in de 
verboden speelzone staan om de bal te spelen, dan moet je die 
belemmering ontwijken volgens regel 16.1b (zonder strafslag).

Vragen over deze regel of andere golfregels kunnen worden ge-
maild naar hcpcie@golfclub-emmeloord.nl .
Elina Pol



De Gaspeldoorn
Bij het ontwerp van onze prachtige “links” golfbaan heeft de 
Gaspeldoorn een belangrijke plaats gekregen.
De Gaspeldoorn is een struik met gele bloemen, zeldzaam in 
Nederland, maar één van de meest voorkomende struiken ken-
merkend op “links” golfbanen in Engeland, Schotland, Ierland 
en Nieuw-Zeeland.
Oorspronkelijk hebben boeren de Gaspeldoorn gebruikt als 
perceel afscheiding voor schapen. 
De Gaspeldoorn, Ulex europaeus, hoort bij de familie Vlinder-
bloemigen. De Engelse naam voor deze plant is “gorse”. De 
struik heeft venijnige stekels en is een paradijs voor bijen en 
andere dieren. Na de bloei komen aan de struik allemaal zwarte 
peulen met zaden. Als je op een warme dag naast een struik 
met zwarte peulen staat, hoor je ze soms stuk voor stuk open-
barsten. Ze ruiken heerlijk!

Een bijzondere eigenschap van de Gaspeldoorn is dat ze erg 
brandbaar is. Dit komt door het hoge olie gehalte. In het verle-
den werd van de verbrande plant zeep gemaakt.
Soms lijkt het of de plant altijd bloeit. Vandaar het gezegde:

 “When gorse is out of bloom, kissing is out of season”.
In sommige gebieden is het gebruikelijk om een takje 
Gaspeldoorn in een bruidsboeket te verwerken ter bevordering 
van de vruchtbaarheid!!
Ook zijn de bloemen te gebruiken om bier te brouwen. Ze zijn 
eetbaar  en kunnen het op smaak brengen van thee, wijn en 
zelfs whisky.

Hein Waalkens

Golfclub Emmeloord op weg naar 
GEO certifi cering 2021
GEO-certifi cering Golfbanen speelt in de hele wereld een be-
langrijke rol bij het behoud van de natuur en de open ruimte. Het 
GEO certifi caat is ontwikkeld door Golf Envionment Organizati-
on (GEO). Een internationale organisatie die zich inzet voor de 
ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. 
In Nederland zijn inmiddels 102 golfbanen gecertifi ceerd en op 
dit moment zitten meer dan 20 clubs in het traject op weg naar 
certifi cering. Het streven van de NGF is om in de toekomst al-
leen op gecertifi ceerde banen wedstrijden te spelen.
Bij het beheer van een golfbaan speelt naast duurzaamheid de 
speelkwaliteit een grote rol. Denk daarbij aan het gebruik van 
duurzame materialen, ledverlichting, groene stroom, energiezui-
nige apparatuur en zo min mogelijk gewasbeschermingsmidde-
len voor ons baanonderhoud, zijn slechts enkele voorbeelden. 
De focus ligt in het ecologisch systeem op een gezonde bodem 
en plant. Alleen met een lange termijnaanpak kunnen we met 
succes hoogwaardige, duurzame aanleg-, renovatie- en onder-
houdsmethoden realiseren. 
Het bestuur van Golfclub Emmeloord onderschrijft deze visie. 
Het GEO certifi caat omvat een rapportage met deelgebieden 
waaraan een aantal criteria is gesteld. De deelgebieden zijn 
werkwijze, natuur, milieu en samenleving. Voor de certifi cering 
zullen de gegevens van het jaar 2021 bepalend zijn. Wordt er 
aan al deze criteria voldaan, volgt er een duurzaamheidscertifi -
caat voor de accommodatie.

GEO Werkgroep
Om het GEO certifi caat te verkrijgen is op verzoek van de baan-
commissie een werkgroep geformeerd. De werkgroep bestaat 
uit: Henk Mai, Tijs Weggen, Harry Heerink, Jeanne van der 
Avoird, Henk Nijzing, Harold Hellinga en Jetty Bangma.

De werkgroep heeft per deelgebied de taken verdeeld en zal 
daar waar nodig is graag een beroep willen doen op de ver-
schillende commissies. Daarnaast zal zij ook bij externe partijen  
informatie opvragen. Na voltooiing van de rapportage kan GEO 
certifi cering worden aangevraagd bij de Golf Environment Or-
ganization (GEO). De werkgroep hoopt medio 2022  het GEO 
certifi caat te realiseren en zal u tussentijds blijven informeren. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onderstaande 
website:
OnCourse Nederland en GEO-certifi cering, een internationaal 
keurmerk van de GEO Foundation voor verantwoord en milieu-
vriendelijk beheer - NGF

Jetty Bangma



Kopij voor volgende nieuwsbrief mailen 
naar Koos Obbema.  vanelkob@planet.nl

Sponsor layout van deze nieuwsbrief: Drukkerij Feiko Stevens

OGD-clubkampioenschap
Het OGD-clubkampioenschap van GC Emmeloord zal op dins-
dag 3 mei 2022 plaatsvinden samen met de herendag. Dit jaar 
gaan de beste 4 spelers door naar de fi nale in Zwolle! 
Elk jaar is er een regiofi nale – de fi nale voor Opa’s van alle 19 
clubs die aangesloten zijn bij de regio  Noord Oost. Dit jaar vindt 
de fi nale plaats op maandag 18 juli in Zwolle bij Golfclub Zwolle. 
Misschien verstandig om ook deze datum alvast te noteren.

Sinds de oprichting van de OGD bij GC Emmeloord in 2016 heb-
ben we bijna 8 projecten mogen afronden. Projecten om jonge 
mensen met een beperking in staat te stellen meer aan bewe-
ging en/of sport te doen. We hebben onder andere verschillende 
nestschommels geplaatst, voetbaltassen voor G-teams aange-
schaft, bijdrage geleverd aan verlichting  in een rijbak en zelfs 
een paard gekocht. Ook hebben we in Emmeloord een medisch 
kinderdagverblijf kunnen voorzien van nieuw buitenspeelgoed. 
Elk project was bijzonder. 

Meer informatie over Stichting Old Grand Dad  is te vinden op 
www.oldgranddad.nl, hier staan ook de randvoorwaarden in 
waaraan een project moet voldoen.

Graag doe ik een beroep op Opa om meer projecten in Noord-
oostpolder/Urk aan te brengen. Deze maand  hebben we op-
nieuw een mooi project kunnen afronden bij de Balansruiters in 
Emmeloord.
Er zijn nu bij GC Emmeloord 45 Opa’s lid van onze Stichting; 
eigenlijk zouden dat er wel 50 of meer mogen zijn. Meld je aan 
en ondersteun daardoor de OGD-projecten in de NOP.

Hans Rusius – Consul OGD GC Emmeloord


