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Van het bestuur
In memoriam Fred Tijhaar:
Woensdagmiddag 24 maart overleed Fred Tijhaar. Hij was
op weg van een vergadering van de regel- en handicapcommissie naar huis. Onverwachts hebben wij afscheid
moeten nemen van ons zeer gewaardeerde clublid. Velen hebben herinneringen aan Fred, van de middelbare
school (de Boni), tennis, skiën en natuurlijk golfclub Emmeloord. Fred was vanaf de start betrokken bij onze club.
Was mede-gangmaker bij de Herendag.
Fred herinneren wij ons als een prettige collega, sportman
en in het bijzonder als golfer en als vrijwilliger bij onze vereniging. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte.
Corona:
Steeds weer reikhalzend uitzien naar de persconferentie,
steeds weer hopen op een verlichting van de maatregelen. Onze wens om te kunnen blijven golfen is grotendeels
gehonoreerd. Vorig jaar is de baan weliswaar enige tijd
gesloten geweest, daarna wisselend open voor 2 of 4
ballen. Het golfen loopt dus redelijk door. Er is veel bewondering voor de commissies die de wedstrijden ook in
goede banen leiden. De gezellige nazit en de onderlinge
contacten moeten we nog even missen. Momenteel kan
er koﬃe, drankjes en hapjes gekocht worden, welke buiten genuttigd moeten worden. De terrassen worden weer
geopend, echter NIET de sportterrassen. De sportbonden
pleiten hier sterk voor, omdat er geen goede argumenten
te benoemen vallen. Misschien na de volgende persbijeenkomst in mei.
Het bestuur laat de huidige maatregelen nog even staan,
dat betekent geen bunkers harken, niet de vlag uit de hole
halen. Het systeem van starttijden blijft voorlopig nog gehandhaafd.
En natuurlijk alle ander adviezen, 1,5 meter afstand , handenwassen, en gebruik van mondkapjes.
Nog even doorzetten en hopen op verlichting in mei.
Wij verzoeken jullie om zoveel mogelijk het clubhuis te
mijden en als er iets gevraagd of gekocht moet worden
dat te doen via de balie op het terras.
Financiën 2020:
Afgelopen jaar was geen gemakkelijk jaar, niet voor de
golfsporters en de organisatie. Uiteindelijk is alles goed
verlopen en hebben we voldoende kunnen golfen. Ook
de organisatie heeft redelijk haar taken kunnen uitvoeren.
De nieuwbouw is vlot afgewikkeld. De voorgenomen uitbreiding van ons clubhuis is vanwege de pandemie even
op ‘hold’ gezet. Het bestuur zal deze zomer een nieuwe
afweging maken.
De negatieve verwachting betreﬀende de ﬁnanciële baten
zijn positiever uitgevallen. De baten zijn lager dan de begroting, daar staan tegenover de lagere kosten in 2020.
We zullen 2020 zelfs kunnen afsluiten met een positief re-

sultaat. De laatste controles en kascontrole moeten nog
plaatsvinden. Ook de ledenaanwas draagt bij aan een
stukje optimisme.
Buggy-gebruik en reserveren:
Regelmatig zijn er vragen over de beschikbare buggy’s,
vooral tijdens de wedstrijddagen. Algemene regel is dat
er voor elke wedstrijd
twee buggy’s beschikbaar worden gesteld.
Als er meer nodig zijn
dan moeten deze door
de gebruiker apart
worden gereserveerd
via het clubhuis. Dus
als je tijdens een wedstrijd zeker wilt zijn van
een buggy, boek deze
dan ruim van tevoren.
Pinnen:
Het bestuur vraagt aan de leden om zoveel mogelijk de
betalingen te doen via pinnen. In Coronatijd is dit een dringende aanbeveling vanuit het kabinet en de clubhuiscommissie. Maar ook los van de Corona, verzoeken wij om alle
betalingen via de pinautomaat te realiseren. Geld in kas
geeft veel risico’s en extra handelingen.
Willy Schutte

Vismix / Herendag

Heerlijke golf dag - op de verjaardag van onze koning!

Planning van de bardiensten
door Ria Schutte

Het is steeds weer een hele klus om een planning te maken voor de bezetting van ons clubhuis. En er zijn vaak
problemen vanwege de beperkte beschikbaarheid van de
leden. Vaak alleen beschikbaar in de weekenden, omdat
men een drukke baan heeft of op zee zit. Dit betekent dat
jaarlijks een ieder niet aan de beurt kan komen en daardoor wel erg gemakkelijk onder de bardiensten wordt uit
gekomen. Ook komt het regelmatig voor dat men niet reageert op de mailing, of dat men uiteindelijk op het laat-

ste moment afzegt
of zelfs zonder bericht niet komt opdagen.
Het dringende verzoek is
om je ﬂexibel op te stellen bij
de indeling en dus ruime mogelijkheden aan te geven om
een bardienst in te vullen. Wij willen graag een vereniging van en door de leden zijn.
Als het echt een probleem is om een jaarlijkse bardienst in te vullen, koop deze dan af. Met dit
bedrag kunnen wij weer betaalde krachten inzetten.
Maar laat tijdig iets horen als er problemen zijn met
het invullen van jullie bardiensten!!!
Alvast bedankt.
Ria.

Van de Baancommissie
Het is wachten op de temperatuur van de lente, het gras
wil nog niet echt groeien, zeker een contrast met het vorige jaar.
Met als gevolg dat de baan relatief gemakkelijk te spelen
is, de ballen rollen ver door op de fairways. Ook de rough
laat op zich wachten, zo gauw die zich weer laat zien zal
dat het spelen wel weer bemoeilijken voor wie de fairway
te smal is….
De intentie van de baancommissie voor dit jaar houdt in
dat we de rough een keer vaker willen maaien, maar of
dat ook zal gebeuren, dat zullen de groeiomstandigheden
bepalen.
Deze week is het “strandje” op hole 4 van de grote baan
aangepakt, zand en drainage zijn toegevoegd
De greens zijn deze week doorgezaaid met speciaal
struisgras voor nog een betere stimp, u zult het wel ervaren hebben.
Ook is er ruimte gemaakt langs de paden, de gaspeldoorn
is hier en daar gekortwiekt.

Zuinig op de baan!?
Gezien de vele verzoeken van allerlei kanten om de pitch
vork te gebruiken op de green, willen wij toch ook de
mensen bedanken die dat ook daadwerkelijk doen.
Het is ﬁjn om te ervaren dat er zoveel betrokkenheid is om
de baan in goede conditie te houden. Dat kunnen wij, de
baancommissie samen met de greenkeepers niet alleen,
daar hebben we u voor nodig! Hetzelfde geldt natuurlijk
ook voor de plaggen, dat spreekt voor zich. Het is niet
voor iedereen gemakkelijk om ﬂight genoten er op aan te
spreken, het kan een ongemakkelijke situatie betekenen
voor het verloop van de ﬂight, maar een voorbeeld kan al
genoeg zijn!
Wij wensen elkaar niet
voor niets veel plezier toe
bij hole een!

Snuﬀellessen
Ook voor 2021 staan er snuﬀellessen gepland. De data zijn ook
bekend (en de kosten zijn nog steeds € 25,- in totaal). De eerste
is op zaterdag 15 mei om 17.00 uur. Er staan net als alle andere keren vier lessen en een afsluitende wedstrijd gepland. De
lessen zijn opeenvolgend vier zaterdagen achter elkaar (15, 22
en 29 mei en 5 juni), de afsluitende wedstrijd is om technische
redenen op zondag 13 juni. Het tijdstip is vermoedelijk 10.00 uur,
maar die staat nog niet 100% vast. Deze laat ik deﬁnitief weten
nadat wij de aanmeldingen hebben ontvangen.
Mocht je je willen aanmelden, stuur dan een mailtje naar jeugdcie@golfclub-emmeloord.nl. Of bel of app naar mij, Sacha Werkman (06 – 41 350 380).

Wat zijn snuffellessen?

Door de snuﬀellessen kun je op een laagdrempelige manier kennis maken met golf. Er zijn vijf lessen, waarvan de laatste afgesloten wordt met een wedstrijd op de Par 3 baan (kleine baan).
De kosten bedragen € 25,- voor vijf lessen (inclusief gebruik van
materialen).
De snuﬀellessen zijn voor iedereen tussen de 6 en 18 jaar.
Hoe meer aanmeldingen hoe leuker. Inmiddels zijn er al 29 spelende jeugdleden en er is nog ruimte voor meer spelers.
Dus daarom net als alle andere keren een (kleine) oproep: ben je
of ken je iemand die het (samen met vriendjes en/ of vriendinnetjes) leuk lijkt om een keer golﬂes te krijgen, stuur dan een mail
naar jeugdcie@golfclub-emmeloord.nl of geef het aan bij de Pro,
Michael Meerman (pro@golfclub-emmeloord.nl).

Van de Kangoeroe
commissie
Beste mensen, beste golfers,
Op dit moment heeft de Golfclub Emmeloord een grote deelname van nieuwe golfers aan de Rabbits.
Dankzij onze wervingsadvertentie in september 2020 en doordat
de golfsport een buitensport is, die vrijwel zonder hinder van het
coronaprotocol beoefend kan worden, hebben we een groeiend
aantal nieuwe leden/beginnende golfers kunnen inschrijven bij
onze golfclub.
Nadat de beginnende golfer het totale Rabbits traject succesvol
heeft afgesloten en inmiddels baan permissie van onze pro Michael Meerman heeft gekregen, is het de bedoeling te gaan voor
de tweede stap: op de 9-holes grote baan oefenen, om aansluitend een qualifying ronde te lopen, om daarmee handicap 54 te
behalen. De Rabbits binnen onze golfclub voorziet in de begeleiding van de beginnende golfer op de kleine baan.
Medio 2019 is het plan opgevat om deze golfers de mogelijkheid
te bieden om met een meer ervaren clublid deze eerste stappen
te kunnen zetten. Door o.a. corona is het er niet van gekomen
het plan verder tot uitvoering te brengen.
Om op een juiste manier kennis te maken met de grote baan
en ervaring op te doen met het spelen en toepassen van regels
en etiquette is het belangrijk, dat beginnende golfers de grote
baan een aantal keren met meer ervaren golfers kunnen lopen.
En omdat niet iedere startende golfer al zo iemand in zijn kennissenkring heeft het volgende:

Golfvrienden en
vriendinnen,
Wij zijn verslagen omdat Fred er niet meer
is en hebben gemerkt
dat jullie dat ook zijn.
Bij deze willen wij jullie hartelijk bedanken
voor het medeleven
en de belangstelling
die jullie betoond hebben bij het overlijden
en het afscheid van Fred. Wij hebben gemerkt uit jullie troostrijke woorden, dat jullie veel respect en waardering hebben voor hem als mens en als golfer.
Wij zijn jullie erkentelijk voor de vele reacties in de
vorm van kaarten, bloemen en mailtjes.
Een bijzonder woord van dank aan al diegenen die tijdens de herendag letterlijk stilgestaan hebben bij zijn
overlijden en aan hen die op de begraafplaats in de
erehaag stonden om Fred een laatste groet te brengen.
Hij was zo’n enthousiast golfer en heeft heel wat genoeglijke uurtjes met velen van jullie op “de bult” doorgebracht. Hoewel hij zijn golfcarrière in St. Nic. begon
was hij al lid in Emmeloord voor de eerste hole klaar
was.
Onze dank gaat ook uit naar de dames van mijn voormalige golfteam en allen die deelnemen aan de damesdagen. Aangezien mijn arm niet meewerkt zie ik
mezelf niet meer op de golfbaan verschijnen en dat is
gezien de situatie, waarin ik nu verkeer extra jammer.
Bedankt voor jullie meeleven en aanwezigheid in de
erehaag.
Zo trots op ons en wij op hem.
Marijke, Marike en Arjan, Gytha en Scott en de kleinkinderen

Wij willen u dan ook vragen om u als vrijwilliger op te geven om
mee te lopen in de grote baan met max 2 beginnende golfers.
De bedoeling, is dat u de beginnende golfers uitsluitend en alleen begeleidt v.w.b. de golfregels, etiquette, invullen scorekaart,
ed. Het geven van tips op gebied van techniek is niet nodig en
ook niet gewenst. Uiteraard speelt u zelf ook mee met de beginnende golfer. De beginnende golfer neemt contact met u op voor
het maken van een afspraak om de grote baan te lopen. Dit kan
op alle dagen van de week, echter niet op vrijdag. Het spreekt
voor zich, dat u goed op de hoogte bent van de golfregels. Op
dit moment is er al behoefte aan vrijwilligers.
Wilt u zich opgeven, dan graag bij Jan Hoek, met vermelding
van uw mobiele nummer op jrhoek@ziggo.nl
Wij nemen daarna nog contact met u op.
Uw belangstelling zien wij graag binnenkort tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Harry Huijsmans
Kees de Munnik
Jan Hoek

Versterking van de clubhuiscommissie
DE CLUBHUISCOMMISSIE is een hecht team van vrijwilligers
waarin ieder voor zich, dan wel in teamverband, zorgdraagt dat
alles in en rond het clubhuis op rolletjes loopt.
Het clubhuis heeft een centrale rol in horeca; bij activiteiten tijdens wedstrijden en het te woord staan en informeren van gasten. Een soort groot en druk huishouden maar wel strevend naar
professionaliteit om een visitekaartje voor onze mooie golfbaan
te zijn.
Steekwoorden zijn: praktisch, technisch, inkoop, administratief,
begeleidend, gastvrij, menselijk, inventief en innovatief.
Met andere woorden een spin in het golfweb.
Een paar leden hebben, na jarenlang actief te zijn in de clubhuis-

commissie, aangegeven hun vrijwilligerswerk dit jaar te willen
beëindigen.

Versterking van de clubhuiscommissie is dan ook dringend gewenst en een ieder die vanuit eigen interesse,
deskundigheid en/of ervaring (deel)taken wil oppakken is
dan ook meer dan welkom. Laten we de unieke door vrijwilligers geleide laagdrempelige golfclub in ere houden.
Geïnteresseerd in dit mooie vrijwilligerswerk binnen onze club?
Neem contact op met Menno Keijzer, telefoon 06-30307217 of
e-mail: mvkeijzer@ziggo.nl

Halte 19 horeca-afhaal-loket
open vanaf 31 maart 2021
Hoe werkt het?

Drankjes koud/warm en koek/snoep direct te bestellen bij het
loket van HALTE 19. Belegde broodjes en warme snacks van
tevoren (ca. half uur) bestellen bij het clubhuis: telefoon 0527
- 62 14 77. U neemt uw bestelling mee en zoekt een (zit)plekje
een stukje verderop.
Regels in verband met COVID-19 voorschriften:
• afhalen ALLEEN via de looproute op het terras
• drankjes en snacks nuttigen bijvoorbeeld op de rieten stoelen
in de buurt van het clubhuis of op de banken elders op het
terrein.
• maximaal 4 personen en op 1,5 meter afstand (tenzij behorend bij hetzelfde huishouden); geen groepsvorming.
• afval in de bakken bij het clubhuis deponeren of mee naar huis

Meerronden wedstrijd
winter 2020/2021

Winnaars van de meerronden wedstrijd winter
2020/2021 damesdag op woensdag.
1Greet Geerts, 2 Jacqueline Tuinenga,
3 Gerdie Hooijman.

nemen. Lege ﬂesjes kunnen in de krat bij het clubhuis worden
terug gezet. NB: plaats nemen op terras of zeer nabij clubhuis
is niet toegestaan!

Direct te verkrijgen:

De gebruikelijke warme en koude dranken (met uitzondering van
wijn) en koek en snoep.

Van tevoren bestellen:

• Tosti ham-kaas
• Broodjes bruin/wit met kroket / warme rookworst / kaas
• Losse kroket / warme rookworst / kaassouﬄé / bitterballen
(6 stuks)

Wij hopen dat u na een inspirerende les, oefening of rond-

Dames 1 winnaar van de
senioren competitie

Dit jaar geen NGF competitie, maar wel winnaar van de
alternatieve onderlinge wedstrijd tussen Dames 1 en
Dames 2.

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