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Van het bestuur

Het golfl even heeft zijn draai weer gevonden. Er kan weer 
volop worden gegolfd zonder strenge regels en beper-
kingen. De starttijdenregeling is weer in de kast gezet, al 
waren er leden die, nu ze er aangewend waren, deze wel 
wilden houden. Het vraagt erg veel tijd om dit systeem 
actueel te houden met de vele wisselingen van activitei-
ten. Ook de leden hadden eerder al via de enquête aan-
gegeven dat een starttijden regeling niet wenselijk was. 
Het devies is om  goed de website in de gaten te houden 
wanneer er gespeeld kan worden. En maak gebruik van 
de ballenspiraal bij drukte.
Om maximaal de speeltijd te benutten, wordt tijdens de 
wedstrijden de baan zo kort mogelijk gesloten. Het is niet 
toegestaan om tussen de wedstrijdspelers door te lopen.

Verbouw clubhuis.
Momenteel is het bestuur bezig met de voorbereiding 
van de verbouw van ons clubhuis. De ledenvergadering 
in 2019 heeft toestemming gegeven om de opslagloods 
te bouwen en het clubhuis te vergroten. Wij hebben deze 
twee bouwactiviteiten gefaseerd willen uitvoeren. Met de 
start van het clubhuis is even een pas op de plaats ge-
maakt vanwege Corona.
Tijdens de ALV van 6 oktober leggen wij jullie een defi ni-
tief plan voor, zo mogelijk ook met een fi nancieel plaatje.

Misbruik 
drivingrangeballen.
Wij raken erg veel dri-
vingrangeballen kwijt. De 
reden is het misbruik van 
deze ballen in de baan. 
Vooral op hole 4 is het erg 
populair met met deze 
ballen af te slaan. Het be-
stuur vindt dit zeer kwalijk 
en doet een dringende 
oproep met dit misbruik te stoppen. 
Gebruik van deze ballen in de baan is een vorm van 
…………...!!

Bardiensten: 
Het wordt steeds moeilijker om een goede invulling te 
geven aan de bardiensten. Veel leden opteren voor een 
weekenddienst, terwijl de doordeweekse tijden moei-
lijk zijn in te vullen. Ook komt het te vaak voor dat men 
niet komt opdagen omdat het vergeten wordt, ondanks 
de vele reminders. Vaak krijg de mail de schuld, niet ont-
vangen, spam, adreswijziging enz. Veel leden sturen geen 
ontvangst bevestiging, terwijl dat wel gevraagd wordt. 
Ook worden E-mail wijzigingen vaak niet doorgegeven. 
Dringende oproep aan alle leden om bij wijzigingen van 
de gegevens, de juiste adressen e.d. door te geven via 
e-mail: admin@golfclub-emmeloord.nl  

of zelf je gegevens aanpassen via het dashboard. 
Wij zijn een vereniging van welke breed steunt op de vrij-
willigers. Dit is een goede zaak voor een hecht clubgevoel. 
Dus neem je verantwoordelijkheid om het clubhuis draai-
ende te houden. 

Algemene ledenvergadering 6 oktober: 
Deze houden wij op woensdag 6 oktober in de nieuwe 
schuur. Het wordt een  korte en formele  vergadering. Be-
langrijkste agendapunten zijn, jaarrekening 2020 en be-
groting 2022 en de hierboven reeds genoemde beoogde 
verbouwing van ons clubhuis.

Honden niet in de baan:
Wij zien regelmatig dat 
spelers een hond mee-
nemen in de baan. Ook 
zien wij uitwerpselen in 
de baan. De regel is, ‘’ 
honden zijn niet toege-
staan in de baan’’ Ook 
in het clubhuis is het 
verboden voor honden. 

Gegevens van leden wijzigen via de website:
Adressen wijzigen in het DashBoard op de website 

Inloggen op Mijn GCE.
•  Ga dan naar het DashBoard  
•  Klik op details in het blokje van de persoonlijke 
    gegevens.
•  In het scherm verschijnt nu een scherm waarin de   
•  Persoonlijke gegevens kunnen worden aangepast.
•  Graag deze gegevens actueel houden!!



Jantsje Kleinsma en Syds Tigchelaar zijn onder fantastische 
(voor Nederland subtropische weersomstandigheden) de win-
naars geworden van de 9 holes Handicart Scottish Greensome 
Stablefordwedstrijd van zaterdag 21 augustus. Dit team zou 
uitgezonden worden naar de Handicart Regiowedstrijd Noord-
Oost, maar de wedstrijd is helaas afgelast vanwege Covid.
De winnaars (beide met Friese roots) waren met 25 Stableford-
punten duidelijke het beste (gelegenheid)team. 
Het echtpaar Jeanne en Piet van der Avoird werden tweede met 
23 punten. 
Derde werden het koppel Greet Geerts en Theo Kroes na een 
spannende Putt-wedstrijd. Voor deze Putt-wedstrijd kwalifi ceer-
den zich zes teams die met gelijke eindstand verder de prijzen 
van 3 tot en met 6 verdeelden.
Vele huwelijken en vriendschappen hebben met deze wedstrijd 
een enorme boost gekregen.
De prijzen werden door velen enthousiast ter beschikking ge-
steld.

Voorzitter jeugd commissie:
Onze huidige voorzitter van de jeugdcommissie (Sacha 
Werkman) stopt deze maand, waardoor er een nieuwe 
voorzitter (ster) wordt gezocht. Ondanks enkele oproe-
pen zijn er op dit moment geen kandidaten. Bij deze doe 

ik een beroep op 
alle leden, om na te 
denken,  om deze mooie 
taak van Sacha over te 
nemen. Onze jeugdafdeling 
is onder de bezielende leiding van Sacha uitgegroeid tot 
meer dan dertig enthousiaste leden.
De voorzitter staat er niet alleen voor, er is een en-
thousiaste commissie ter ondersteuning.
Informatie bij Sacha Werkman 
E-mail: jeugdcie@golfclub-emmeloord.nl
Deze functie is niet meer gekoppeld aan een be-
stuurszetel, waardoor de taken goed zijn te overzien.  

Namens het bestuur,
Willy Schutte

De consul van de Stichting Handicart GC Emmeloord organi-
seert jaarlijks deze wedstrijd om geld te innen voor instandhou-
ding en vervanging van onze buggy’s. Op deze manier kunnen 
slecht ter been zijnde en minder valide golfers deze prachtige 
sport langdurig beoefenen.
Dit jaar heeft de jaarlijkse wedstrijd weer € 1020 opgebracht. 
Verder worden de jaarlijkse bijdragen van de Handicartpas-
houders en de opbrengsten van de donateurs besteed aan de 
buggy’s. Jaarlijks varieert deze opbrengst tot ongeveer € 4000. 
De opbrengsten van het gebruik en verhuur van onze buggy’s 
komen hier nog bij.
Om de Stichting Handicart te steunen kunt u donateur worden 
door een formulier in te vullen die op de balie in het clubhuis 
liggen. 
Volgend jaar zal Kees Koster Hein Waalkens vervangen als con-
sul van de Stichting Handicart GC Emmeloord.

Van de baancommissie: Een primeur, zonnebloem op de 
baan!

Jantsje en Syds winnaars van de 
Handicart-trofeewedstrijd.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HHaalllloo aalllleemmaaaall,,  
 
Bij de Vis mix par drie party is er altijd wel wat feestelijks te beleven. Of dat nu Bert Kaandorp 
is die zijn hole in one viert die hij tijdens de senioren dag heeft gehaald. Of het zalmslaatje 
van de Jongens van de Fant, waar we na de wedstrijd lekker van mogen genieten. Er is altijd 
wel wat feestelijks.

Deze keer heeft de ppaarrttyy commissie ook weer iets leuks bedacht en daar willen we je van 
harte voor uitnodigen. Aanstaande maandag hebben we de VViiss mmiixx kklleeiinn && ggrroooott vvaannaaff rroooodd. 
We lopen dan de grote en de kleine baan. Op de grote baan lopen we de eerste negen en 
slaan daar allemaal af vanaf rood.

Ook deze keer maken we er een party van. We gaan voordat 
we op hole vier vanaf rood slaan, eerst vanaf hole 13 vanaf rood
proberen om een “speciale” bal in een bootje te krijgen. Wie de
“speciale” bal in de boot slaat, of de binnenkant van het bootje raakt,
maakt kans op een waardebon om met twee personen uit eten te 
gaan bij RReessttaauurraanntt BBlluuee uit Urk. Dat is toch een fantastische party
prijs! Als er meerdere personen aanspraak kunnen maken op deze 
prijs, dan gaan we onder deze spelers de prijs verloten.

We slaan met “speciale” ballen die blijven drijven, deze ballen hebben we kunnen lenen van 
Golfbaan de Swinkelsche. Kijk maar eens op hun site naar hun driving range🤪🤪. We halen de ballen 
na de tijd weer uit het water want deze gaan weer retour. Op deze manier verkwisten we niets. 
Inschrijfgeld is € 3,- daar krijg je naast je kaart ook meteen die “speciale” bal.

Hopelijk gaat het een gezellige boel worden, we starten deze keer om negen uur. 

Misschien tot dan, feestelijke groeten van de party commissie. 



Aansprakelijkheid(sverzekering) golfer

Feit en Fictie

Het bestuur heeft de afgelopen periode met een verzekerings-
deskundige de lopende verzekeringspolis “tegen het licht ge-
houden”. 
De te verzekeren objecten en aansprakelijkheden GCE zijn vol-
doende verzekerd.

Een punt van aandacht is de eventuele aansprakelijkheid 
van de golfer.

Wanneer de golfer schade toebrengt aan personen of mate-
rialen, dan kan de golfer daarvoor zelf  verantwoordelijk voor 
worden gehouden (persoonlijk letsel, kosten herstel, kosten 
gezondheidszorg, etc.). De AVP (aansprakelijkheidsverzekering 
particulieren) van de golfer dekt in principe de schade. 

Regelmatig horen wij mensen iets met een zekere stelligheid 
beweren waarvan wij denken “hoe komen zij erbij”. Hieronder 
enkele van deze “zekerheden” die of onwaar zijn (fi ctie) en/of 
enige nuance behoeven.
Bewering: De bal mag je bij een rode hindernis droppen waar 
die gevonden is.-> Fictie.
Feit: Droppen waar deze de hindernis in ging (Regel 17.1d)

Bewering: Je mag op de baan oefenen voorafgaand aan een 
wedstrijd. -> Fictie
Feit: Dit mag alleen bij een Match Play wedstrijd. Bij een Stro-
ke Play Wedstrijd absoluut niet, ook niet enkele holes of even 
putten. Oefenen mag op de daartoe geëigende plekken (Driving 
range, Putting en Chipping Green, of op de kleine 9 holes baan 
(Regel 5.1) 
Nuance: Men mag wel tijdens de (Stroke play) wedstrijd oefe-
nen op de Green van de hole die net gespeeld is, maar alleen als 
dit de achteropkomende fl ight niet hindert (Regel 5.5b)

Bewering: Als de bal verloren is door de baan, mag daar verder 
spelen met bijtelling van 2 strafslag.
Nuance: Deze Plaatselijke Regel (E-5) bestaat wel maar is niet 
toepasbaar op onze baan bij wedstrijden en tijdens de compe-
titie.

Voor het geval een golfer zelf geen AVP heeft afgesloten loopt 
er een zogenaamde secundaire verzekering via het NGF. Deze 
secundaire verzekering dekt dan de eventuele schade, die de 
golfer heeft veroorzaakt. 

Maar: houdt u er rekening mee, dat de secundaire verzekerings-
maatschappij verhaal gaat zoeken bij de golfer. U als veroor-
zaker draait alsnog op voor de kosten van persoonlijk letsel bij 
anderen en schade aan materiele zaken. 

Het bestuur raadt u  dringend aan, om uw eigen verzekeringen 
nog eens na te lopen en als blijkt, dat u geen AVP heeft afgeslo-
ten dit op korte termijn alsnog te doen. 

Het Bestuur

Invullen Q - kaarten
Het is de HRC opgevallen, dat gemiddeld een keer per dag een 
foutieve Q-kaart wordt ingevoerd.

Er zijn hiervoor 3 redenen aan te wijzen:

1 De naam van de marker is niet goed ingevoerd. Voor een Ne-
derlandse marker moet deze volledig bij de NGF bekend zijn. 
Hiertoe moet zijn of haar NGF-nummer op de kaart vermeld 
worden.

 Bij de e-golf4u app gaat dit rechtstreeks door de marker te 
selecteren en een lid uit de lijst te selecteren. Hierdoor wordt 
automatisch ook het NGF-nummer ingevuld. Is de marker 
geen lid van de club, dan dient men 3 items in te vullen, n.l. 
Roepnaam, Achternaam en Email. De juiste e-mail is nodig, 
zodat de marker uw kaart kan accorderen. Gebruik de drie 
items alleen bij niet-leden.

 Bij de golf.nl app kunnen alle spelers van heel Nederland ge-
kozen worden. Hierbij wordt automatisch het NGF-nummer 
ingevuld.

2 De score op een hole moet minimaal 1 en maximaal 20 zijn. 
Andere scores worden niet geaccepteerd en maken de kaart 
ongeldig en deze wordt niet verwerkt in het systeem. Als er 
geen stableford-punten op een hole gescoord zijn, kunt u 
het beste een netto-double-bogey invoeren, dit is de score, 
waarbij u nul stableford punten scoort. Als u het niet weet, 
kunt u ook 11 invoeren.

3 Er komen regelmatig kaarten zonder scores binnen. Als deze 
niet ingevuld worden, is het in de toekomst niet meer mo-
gelijk om nieuwe kaarten toe te voegen, totdat deze kaart is 
ingevuld of verwijderd. Het invullen van een kaart is mogelijk 
tot twee weken nadat de kaart gespeeld is. Het verwijderen 
van een kaart kan door de HRC gedaan worden via een mail 

Met dank aan Jan Hamersma

Met dank aan Greet Geerts



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

Sponsor layout van deze nieuwsbrief: Drukkerij Feiko Stevens

De Polderbokaal; een melkbus met zonnebloemen.
Na een paar jaar op GC Emme-
loord te hebben gestaan ivm coro-
na, ging de Bokaal, op 3 augustus 
2021 mee naar Dronten.
Golf Residentie Dronten was dit 
jaar de organisator. Lelystad en 
Harderwold moesten helaas afha-
ken, maar 5 andere clubs streden 
wel mee om de bokaal. Dit waren 
Almeerderhout, Dorhout Mees, 
Golfresidentie Dronten, Openbare 

Golfclub Dronten en GC Emmeloord. De baan lag er erg mooi 
bij, mooi golfweer en al met al een gezellige dag. Alhoewel de 
kaasboer wel wat gaten had laten vallen waardoor er geen extra 
prijzen beschikbaar waren.

De 12 dames van GC Emmeloord behaalden gezamenlijk een 
monsterscore en konden de Polderbokaal dus weer mee naar 
huis nemen !!

Tijdens de senioren wedstrijd van 2 augustus werd er door 
Bert Kaandorp met de driver tegen de wind in een hole-in-
one op hole 6 geslagen. Janneke Wijnia was fl ightgenote en 
getuige.

Hole in one

Duogolf
Voor de enige, leukste, unieke, sportiefste, voordeligste golf-
competitie voor DUO’s in Nederland en speel in Nederland, 
België of Duitsland. Dat is de slogan van DUO-golf. Een vrij-
willigers organisatie die in de zomermaanden golfwedstrijden 
organiseert. De wedstrijden kunnen een dag zijn maar er zijn 
ook zogenaamde carrousels, 3 dagen golf. Voor de carrousel 

wordt dagelijks de uitslag bekend gemaakt en op de laatste dag 
wordt het overall klassement bekend. 22, 23 en 24 juli was er 
zo’n carrousel in de omgeving van Düsseldorf (Bergische Land). 
56 duo’s verschenen aan de start. Vanuit GCE zijn er een aantal 
vrijwilligers betrokken bij de organisatie vandaar mogelijk de ver-
klaring voor een relatief groot aantal golfers van onze club. We 
hebben bijzondere banen gespeeld waarbij de Velbert Gut Kuh-
lendahl niet onvermeld kan blijven. Deze baan ligt op een berg 
die we van alle kanten hebben benaderd. Het leverde mooie ver-
gezichten op maar ook zere kuiten�.

Dan nu de reden voor dit stukje in de Nieuwsbrief. In het overall 
klassement in de stableford klasse was de top drie volledig af-
komstig van GCE!

1e: Jack en Janneke Wijnia
2e: Hein en Jolijn Waalkens
3e: Berndt en Herma Weckesser


