
Nieuwsbrief 27 - maart 2021
Van het bestuur

Beste leden,

De laatste nieuwsbrief dateert al van het begin van de 
tweede lockdown ivm Corona.
Wij hebben gekozen om veel losse informatie-mails naar 
alle leden te zenden i.p.v. van de bekende grote nieuws-
brief. 
Het bestuur heeft geprobeerd om zoveel als mogelijk het 
golfen door te laten gaan. Golfen met z’n tweeën is lang 
niet zo leuk als met 3 of 4 spelers.
Maar we hebben allemaal, met een beetje inschikken, 
onze uurtjes kunnen maken. Ook de gezelligheid van het 
clubhuis missen velen.
We moeten nog even door, maar de oplossingen komen 
er aan. 
Vanaf 16 maart kunnen we weer fl ights van 4 spelers 
indelen. Ook geven wij ruimte aan de greenfeespelers. 
Voorlopig kan er elk uur één fl ight ingevuld worden door 
greenfeespelers, zij dienen via het clubhuis afspraken te 
maken. Ook kunnen eigen leden weer introducees mee 
laten spelen. Eind maart wordt dit systeem geëvalueerd.
De wedstrijdcommissies zijn in staat geweest om alle ac-
tiviteiten door te laten gaan. Dit is een groot compliment 
waard.

Probleem blijft het systeem van starttijden, de leden heb-
ben zich met 2/3 meerderheid negatief uitgesproken. 
Echter de regels rondom corona hebben anders bepaald.
De NGF biedt nog steeds geen goed programma welke 
praktisch is en gemakkelijk aan te passen. Het bestuur 
heeft daarom besloten om weer terug te gaan naar ons 
eerste systeem, welke naar behoren werkt. Hiervoor moet 
wel veel werk worden verzet om de wedstrijden aan te 
maken. Met veel dank aan Cor Jutten en zijn helpers. We 
zullen deze regeling met starttijden later dit jaar opnieuw 
evalueren.

Het bestuur krijgt regelmatig vragen over de strenge toe-
passing van de corona regels. Wij bepalen deze regels 
niet zelf, maar de veiligheid van de leden staat voorop 
naast het openhouden van de baan. Wij krijgen regelma-
tig de aandacht van handhavers en als deze overtredin-
gen zien dan is het snel gedaan met het golfen bij ons. 
Het overleg met de gemeente loopt erg goed en er wordt 
meeggedacht hoe wij de regels kunnen toepassen in de 
praktijk.
Dus nogmaals houdt u aan de geldende regels!!!!

De hoofdlijn voor ons is:
• 1,5 afstand houden.
• Geen groepsvorming.
• Max met 4 personen in een fl ight op 1,5 meter afstand.
• Mondkapjes in de locker-ruimte en clubhuis.
• Ontsmetten en handen wassen.

Onze ledenwerfactie is een groot succes geworden. Dit 
voorjaar tellen wij 610 senior leden met speelrecht.(jan 
‘2020 - 575 leden). Totaal telt onze club 830 leden (jeugd-
leden, leden zonder speelrecht enz.) De Corona heeft 
sporten als golf en tennis meer leden gebracht. 
Financieel zullen wij 2020 met een bepekt verlies afsluiten, 
maar voor 2021 zal het verlies fors groter zijn door tegen-
vallende greenfee- en clubhuis opbrengsten. We hebben 
gelukkig enige reserves, maar 2022 zal weer een normaal 
fi nancieel beeld moeten geven.

Het is voor een ieder een moeilijke tijd, gelukkig gaat het 
golfen op een acceptabele manier door.
Laten we hopen dat de trend wordt, een geleidelijke ver-
lichting van alle regels en een normalisering van de maat-
schappij.
Misschien in april de terrassen weer open.

Winterse tijden:
Het was een weekje weer eens winter, golfen was dus 
geen mogelijkheid. Maar er waren wel alternatieven. De 
terp kon even gebruikt worden als skipiste.
De vissen kregen het zwaar in de grote vijver. Aan de wa-
terkant vonden we een dode vis en ook midden op de 
fairway van hole 1.
Wie weet wat dit voor een vis is(geweest) ? Is dit een vraat-
zuchtig exemplaar die onze jonge eendjes verorberd?

Ik zou zeggen, Blijf gezond en geniet van de mooie golf-
sport,

Willy Schutte



Van de baancommissie

Onze baan is de winter goed doorgekomen, maar het voorjaar 
laat nog even op zich wachten. We verwachten een beetje tem-
peratuur, nu kan na de kunstmest het gras weer gaan groeien.
Vergeleken met de omliggende banen zijn we lang open ge-
weest, slechts een paar weken lang was de baan te nat om op 
te spelen. Op dit moment zijn de greens gemaaid volgens het 
originele ontwerp van onze architect Michiel van der Vaart, de 
fairways volgen later. We willen graag zo spoedig mogelijk weer 
naar normaal met de prullenbakken en de harken in de baan. 
Een compliment aan de leden die het afval weer mee naar huis 
genomen hebben, over het algemeen is de baan schoon geble-
ven zonder de prullenbakken.
Onze greenkeepers hebben deze winter de beplanting goed 
aangepakt, plantvakken uitgedund en hinderlijke struiken verwij-
derd. Er komen nieuwe vlaggenstokken met refl ectoren voor af-
standmeters. De vernieuwde bewijzering is ook afgerond zodat 
de greenfeespelers ook de verschillende tees kunnen vinden.
Van onze aannemer Vos hebben we 8 nestkasten gekregen, spe-
ciaal voor spreeuwen. Spreeuwen kunnen wormen en emelten 
bestrijden.

Al met al wensen we iedereen een mooi en voorspoedig golfsei-
zoen toe, goed weer en veel plezier!

Chris van der Riet

Vorig jaar heeft de Peppelstek op Urk een mooi bedrag van Old 
Grand Dad’s mogen ontvangen voor een nieuwe schommel.
Op 5 januari is deze eindelijk geplaatst en feestelijk in gebruik 
genomen. De schommel wordt gelijk intensief gebruikt door de 
clieten en is een echte aanwinst voor het belevingsgerichte dag-
centrum. Ook in de lockdown gebeuren er toch nog leuke din-
gen waarvan cliënten kunnen genieten!

Namens cliënten en medewerkers van Triade, nogmaals dank!

Ik ergerde mij aan de vuiligheid die op de vloer van de nieuwe lockerruimte lag. Heb daarom even de bezem gepakt en de boel 
aangeveegd. Als ik een stoff er en blik had, had ik alles op kunnen ruimen. Misschien een keer een mailing naar de leden om onze 
ruimtes een beetje netjes te houden.

Hartelijke groet, Ronald Moerenhout

Nette golfer



Helemaal leuk om als Vis mix iets te mogen delen!

Vis mix klein & groot vanaf rood? 
Het allerleukste nieuws wat we als Vis mix te melden hebben is dat we een “nieuw” soort wedstrijd
gaan introduceren en wel de: Vis mix klein & groot vanaf rood!
Hoe zijn we hiertoe gekomen? Het ontstaan van de Vis mix par drie party kwam eenvoudigweg door de
behoefte om wedstrijden te houden op de kleine baan. In onze beleving hebben we daar een leuke
invulling aan weten te geven en proberen we er elke derde maandag van de maand een party van te
maken.

Dit jaar starten we dus met een “nieuw” soort wedstrijd en wel de: Vis mix klein & groot vanaf rood! 
Negen holes kleine baan & negen holes grote baan en iedereen slaat af vanaf rood. Wie wel eens een
wedstijd van negen holes op de grote en negen holes op de kleine baan heeft gespeeld weet dat er een
verrassende uitslag uit kan komen dan dat je alleen op de grote of alleen op de kleine baan speelt.
Alleen dat is al helemaal leuk.

Iedereen vanaf rood?
Ja, waarom eigenlijk? Het komt wel eens voor bij mix wedstrijden dat wanneer er van geel afgeslagen
moet worden niet iedereen even gefocust is. Datzelfde maken we ook mee als de dames vanaf rood
willen afslaan dat dit vergeten wordt en er mannen zijn die daar doorlopen. Zo kan het gebeuren dat er
een beetje een ongemakkelijke situatie ontstaat. Bij de Vis mix houden we niet zo van ongemakkelijke
situaties en daarom de keuze om zowel mannen als vrouwen vanaf rood af te laten slaan. De kans dat 
er dan een ongemakkelijke situatie ontstaat, neemt dan hopelijk af. Of er moet iemand uit automatisme 
naar de gele afslagplaats lopen, maar hopelijk kunnen we daar dan om glimlachen. Dus allemaal vanaf
dezelfde afslagplaats afslaan, wel zo gezellig en daar draait het bij de Vis mix om. Er zullen dit jaar vier
van deze wedstrijden gehouden worden. Onze eerste Vis mix klein & groot vanaf rood wedstrijd zal
binnenkort al plaatsvinden en wel op maandag 29 maart! Iedereen is van harte uitgenodigd.

De tweede Vis mix klein en groot vanaf rood wedstrijd is op dinsdag 27 april -Koningsdag-. In
samenwerking met de herendag proberen we er wat moois van te maken met extra activiteiten zoals 
het nu lijkt een put- en een chipwedstijd. Dit hopelijk met een heerlijke oranje roomsoes.  

De winnaar van de Vis mix par drie party meerronden 2020 is Mirjam Doeve-Kooij geworden! Luc is 
tweede en Hans is derde geworden. Hans heeft de smaak goed te pakken want op 15 maart 2021 
behaalde Hans een hole in one! Ook daarmee van harte Hans.

Iedereen gezondheid en heel veel golfplezier toegewenst en misschien zien we elkaar tijdens één van de 
vis mix wedstrijden. Weet dat je van harte welkom bent.

Met vriendelijke groet,
Mienta, Kaatje, Maarten, Henk, Berndt, Johan & Luc



Welkom nieuwe sponsoren

Even voorstellen ons Businessclublid:  Kilofresh B.V. uit Urk
Kilofresh is opgericht op 1 januari 2017 en is dus nog een jong 
bedrijf. Het door Kees Kramer en Kees Nentjes gerunde bedrijf is 
actief in de visverwerkende sector en hield zich tot en met 2020 
bezig met het fi leren en verkopen van kabeljauw. Het grootste 
deel van de omzet gaat naar groothandelsbedrijven. Het be-
staande bedrijfspand was echter te klein om door te groeien en 
men zocht, met succes, naar uitbreidingsmogelijkheden.  
Recent is een vrij nieuw bedrijfspand aan de Pampus in Urk aan-

gekocht, alsmede een deel van de omzet van de verkoper. Naast 
de kabeljauw verwerkt men nu ook zalm. Alle producten worden 
elke dag vers afgeleverd aan hun afnemers. 
Kees en Kees zijn grote golfl iefhebbers en zijn dan ook regelma-
tig op onze baan te vinden, zeker als het werk het toelaat. 

Esdra van Wageningen

De vele vrijwilligers zijn nooit op de voorgrond, maar 
altijd bezig, op onze golfclub... 

Klussenclub Rabbitmorgen

Ondanks alle maatregelen, ..toch doorgaan en er elke 
week weer een feestje van maken ...en de deelnemers 
genieten én leren veel op zo,n Rabbitmorgen! 

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