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Van het bestuur

Het wordt een beetje afgezaagd om de nieuwsbrief weer 
met de Corona problemen te beginnen. Er hebben zich 
geen problemen bij de club voorgedaan. Geen uitbraak 
vanuit golfactiviteiten. Geen ernstige Coronapatiënten 
onder de leden.
Wij volgen het landelijke beleid en voorschriften, hier is 
redelijk goed mee te  werken.
Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest zijn de Co-
ronamaatregelen afgeschaft. Het bestuur adviseert wel  
voldoende afstand te houden en voldoende te ventileren. 

Corona mag dan bij onze leden zijn meegevallen, ech-
ter een aantal leden zijn geconfronteerd met een ernstige 
ziekte. Ook naar hen gaan onze gedachten uit en wensen 
wij deze leden veel sterkte en een voorspoedig herstel.

De speelomstandigheden in de baan zijn de gehele win-
terperiode prima geweest. Wel veel last van de wormen, 
maar nauwelijks wateroverlast van de nattigheid. Momen-
teel doen wij proeven, o.a. met scherp zand, om deze 
wormenplaag te verkleinen. Ondanks de regen is de baan 
in goede conditie en het gras is weer aan de groei. 

Nieuwbouw
Na de laatste bespreking tijdens de ALV is het stil geble-
ven. De leden vragen ons regelmatig of de verbouw wel 
doorgaat. Het antwoord is ja. Eenvoudig is de voorberei-
ding niet geweest. Het bestuur en de clubhuiscommissie 
hebben de plannen nog eens goed tegen het licht gehou-
den. Hieruit is een alternatief geboren, welke naar de toe-
komst meer mogelijkheden biedt. In grote lijnen komt het 
erop neer dat het beoogde kantoor nu in het centrum van 
ons clubhuis wordt gerealiseerd en de twee kleedruimtes 
en toiletten naar de nieuwbouw verhuizen. 
Voordelen t.o.v. het oorspronkelijke plan zijn:
• De kleedruimtes, de toiletten en het buitentoilet komen 

aaneengesloten.
• Er komt meer ruimte beschikbaar voor de toiletten en 

de kleedruimtes.
• De kantoorruimte is nu centraal in het gebouw ge-

plaatst, direct grenzend aan de keuken.
o Hierdoor kan er snel over en weer bijgesprongen wor-

den bij drukte.

o Deze ruimte kan e.v.t. voor extra zitplaatsen worden 
gebruikt.

o Een betere plaats voor het inschrijven van greenfee 
spelers en wedstrijden.

Wij hebben twee aannemers en twee installateurs ge-
vraagd om een inschrijving te doen. De combinatie, 
bouwbedrijf Bosma en installatiebedrijf Massink, ble-
ken een prima plan te hebben met de laagste prijs. Ech-
ter de hoogte van de bouwkosten vielen niet mee. Ruim 
€ 45.000,- duurder dan eerdere ramingen. Deze stijging 
kan in hoofdzaak verklaard worden door twee factoren:
• Stijging van de bouwkosten       +/-  € 20.000,-
• Optimalisering van de plannen  +/-  € 25.000,-

Het bestuur heeft gemeend om de bouwplannen door te 
zetten, omdat de noodzaak hiervan nog steeds wordt in-
gezien.  Uitstel zal op termijn tot meer kosten leiden. 
Financiering vindt plaats uit eigen middelen en de reserve-
ringen voor de jaarlijkse investeringen.  

Wát wordt er verbouwd?
De twee kleedruimtes worden verplaatst naar de nieuw-
bouw. De keuken wordt verdubbeld met de huidige voor-
raadruimte plus de huidige inschrijfbalie. De vrijgekomen 
ruimte van de twee kleedruimtes wordt gebruikt voor de 
nieuwe voorraadruimte en een  kantoor met inschrijfbalie. 

Planning
Tijdens de bouwwerkzaamheden kunnen alle functies in 
het clubhuis doorgaan, omdat wij de bouw in twee fases 
gaan uitvoeren. Aan enige overlast valt niet te ontkomen, 
maar wij doen ons best om dat zo klein mogelijk te hou-
den.
• 23 februari eerste voorbereidingen. 
• 1 maart, start van de eerste fase (aanbouw voor de 

kleedruimtes en toiletten.) 
• 1 mei oplevering fase 1  en ingebruikneming van de 

nieuwe kleedruimtes en toiletten.
• 15 mei start van de tweede fase.  Uitbreiding keuken, 

voorraadruimte en kantoor.
• 15 juni oplevering fase 2.



Stormschade
Deze valt reuze mee. Een 15 tal pannen op de werkplaats 
welke losgeslagen of verschoven waren.
Op het clubhuis waren er ook pannen verschoven en los-
gewaaid.  
De klussenwerkgroep heeft afgelopen woensdag de pan-
nen weer op hun plaats gelegd en tevens de bouwplaats 
vrijgemaakt. Zie foto boven.

Slot
Naast de nieuwbouw wordt 
het komend seizoen een sei-
zoen met veel activiteiten. De competitie en alle andere 
wedstrijden kunnen weer normaal worden afgewerkt. 
We kunnen weer genieten in het 
clubhuis, op het terras en golfen zonder hinderlij-
ke regels. Het sociale onderdeel van golfen kan 
weer volledig worden opgepakt.
Laten we duimen dat Corona geen roet in het eten 
gooit en wij volop van onze mooie sport kunnen ge-
nieten. 

Namens het bestuur
Willy Schutte

ER IS NOG EEN LEUKE VRIJWILLIGERSTAAK 
VACANT BINNEN DE CLUBHUISCOMMISSIE!
De commissie is een hecht team van vrijwilligers waarin 
ieder voor zich, dan wel in teamverband, zorgdraagt dat 
alles in en rond het clubhuis op rolletjes verloopt.
Denk aan horeca, activiteiten tijdens wedstrijden maar 
ook het te woord staan van gasten.
Het clubhuis is er voor iedereen: een laagdrempelige, 
gastvrije plek waar het goed toeven is. Uniek door vrijwil-
ligers geregeld! Dat willen wij ook graag zo houden.

Specifi ek zoeken wij iemand die, waar nodig, de vaste 
bardienstvrijwilligers inclusief de weekendmedewerk(st)
ers aanstuurt. Een schakel is tussen de commissie en ‘de 
werkvloer’.
Kan informeren, begeleiden, instrueren. Veranderingen, 
regelgeving, etc. praktisch kan vertalen.
Dat betekent zelf ook goed op de hoogte zijn van wat er 
van hen aan taken wordt verwacht (bijv. zelf ook een aan-
tal bardiensten per maand verrichten), een luisterend oor 
bieden, oplossingsgericht zijn.
Daar kan ook werving en selectie bij horen en het vervol-
gens vastleggen van afspraken.
Veel contacten kunnen via de diverse groepsapps. Aan-
wezigheid in het clubhuis is wisselend en afhankelijk van 
wat er speelt.

Draag je de club een warm hart toe? Wil je zinvol lekker 
bezig zijn? Dan is dit vrijwilligerswerk een leuke invulling!

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Piet van der Avoird. Telefoon 
06-51239661 of e-mail: pietvanderavoird@gmail.com 



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

Sponsor layout van deze nieuwsbrief: Drukkerij Feiko Stevens

9 Holes verbond

Met de golfclubs Heidemeer in Heerenveen en de Hilden-
berg in Appelscha hebben we al enkele jaren de afspraak 
dat leden gratis op elkaars banen mogen spelen. 
Voor een goede gang van zaken zijn de volgende afspra-
ken gemaakt:

• U mag maximaal 3 keer gratis spelen bij Heidemeer en 
3 keer bij Hildenberg.

• Voordat u gaat spelen moet u zich telefonisch melden. 
Speeltijd afspreken.

• Als onze baan is gesloten vanwege nattigheid, dan is 
het niet de bedoeling, dat u naar Heerenveen of Appel-
scha gaat.

De gezamenlijke besturen.   

Jazeker, zo merken wij tijdens onze rondjes – en dan niet alleen 
van beginnende spelers maar ook van hen die al jaren spelen.
Vandaar deze bijdrage.
De meesten weten wel dat er verschillende categorieën be-
staan wat betreft “etiquette”, sommigen gaan over veiligheid 
(voorbeelden: FORE roepen niet mompelen, niet slaan als 
je de fl ight voor je zou kunnen raken, let op baanpersoneel), 
speeltempo (bijvoorbeeld zoeken = doorlaten, geen tas voor de 
green) en zorg voor de baan (plaggen terug leggen/aandruk-
ken, pitchmarks repareren en geen onnodige schade veroorza-
ken).

Maar er zijn er ook die te maken hebben met, andermans en 
eigen, speelplezier:
• Zorg ervoor dat men je op de volgende of naast gelegen 

hole niet kan horen praten
• Maak geen aanstalten te gaan slaan bijvoorbeeld als een 

fl ight voor je bezig is met putten op een par 3 of oefens-
wings die kunnensuggereren dat je gaat slaan.

• Bij starttijden – wees op tijd.
• Loop niet door putting-lijn van medespelers (ook niet achter 

de hole).
• Pak je bal op als je geen punten meer kunt scoren in sta-

bleford wedstrijd.
• Sta stil en maak geen geluid als je mede speler een slag of 

put maakt. 
• Zorg dat jouw schaduw niet over de lijn van jouw medespe-

lers heen gaat tijdens het putten

• Overleg met de fl ight-genoten waar te staan bij het slaan 
(voor, naast, achter)

• Raap de restanten van je tee op en deponeer in het bakje
• Geniet van het rondje, ook als het slecht gaat (mopperende 

spelers zijn ontzettend irritant!).

Maak er een mooi golfjaar van!

De redactie

Etiquette: Alweer!
Is boven genoemde kreet terecht?


