Maart 2017

Zaterdag 8 april open dag !!!

Bestuur

Agenda

We hebben prima golfweer gehad gedurende de afgelopen herfst en winter.
Tijdens het winter-seizoen is de baan bijna ononderbroken bespeelbaar geweest,
met een paar sluitingen vanwege regen en vorst. Na een te droge periode
herstelt de natuur de statistieken en wordt de watervoorraad weer aangevuld.
Het bestuur studeert momenteel nog met de gemeente over de beste aanpak
voor herstel van de natte plekken in de baan.
Afgelopen maanden zijn we druk geweest met de aanbesteding van de
zonnepanelen en de subsidieaanvraag daarvoor. Het goede nieuws is, dat wij deze
investering door kunnen zetten. De aanbesteding viel mee en de subsidie
aanvraag is volledig gehonoreerd. Ook zullen we extra energiebesparende
maatregelen in ons clubhuis doorvoeren.

26 Maart:
Seizoen opening met een
gezellige golfmiddag
8 April:
Opendag van onze golfclub.
Neem uw vrienden en
familie mee voor een
gezellige kennismaking
met de golfsport.
19 augustus:
Handicart trofee een wedstrijd
voor alle leden ter ondersteuning
van de stichting Handicart.
April:
Is dé competitiemaand.
Dus goed opletten i.v.m sluitingen
van de grote baan
U bent allen van harte welkom.

De Marshall-buggy heeft een nieuw onderkomen waardoor er 12 lockers
bijkomen. Het bestuur werkt momenteel aan een verdere uitbreiding van de
lockerruimte, zodat er nog meer lockers bijgeplaatst kunnen worden.
Afgelopen jaar heb ik de nieuwsbrief verzorgd, maar het was steeds de bedoeling
om daar iemand van buiten het bestuur voor te zoeken. Koos Obbema heeft zich
bereid verklaard om mijn taak in deze over te nemen. Koos wordt ook lid van de
Businessclub en Sponsorcommissie. Ik wens hem veel succes en creativiteit.
Belangrijk voor het maken van een interessante nieuwsbrief blijft de inbreng van
alle leden en commissies. Als u een idee hebt voor een artikel met zo mogelijk een
foto, mail deze dan naar Koos Obbema. Zijn emailadres is: vanelkob@planet.nl.
Ik wens jullie allen een prachtig en plezierig golfseizoen.
Willy Schutte.

Businessclub- en Sponsorcommissie
Om iedereen te kunnen laten genieten van de mooie golfsport zijn er naast het bestuur nog een 11-tal commissies actief om dat
allemaal mogelijk te maken. Al deze commissies zijn te vinden op de website.
Van de genoemde commissies willen we graag de Businessclub- en Sponsorcommissie aan jullie voorstellen.
De naam zegt het al, wij proberen zoveel mogelijk ondernemers te vinden die bedrijfslid en/of sponsor willen worden van onze
golfclub en met hun inbreng en bijdrage de golfclub ondersteunen.
Onze golfclub heeft haar bedrijfsleden als tegenprestatie ook veel te bieden in het kader van netwerkmarketing en andere
sponsormogelijkheden. Tevens zijn we actief om mensen enthousiast te maken voor onze club, zoals bijvoorbeeld op de Open
Dagen, maar ook door het aanbieden van clinics en/of wedstrijden. De commissie telt naast voorzitter Jan Schonewille, welke ook
in het bestuur zit, nog zeven andere leden. Allemaal werken we aan het zelfde doel, maar we hebben de taken verdeeld. Hans
Rusius verzorgt de verslaglegging, Marinus de Vries neemt alle publiciteit voor zijn rekening, contacten met de media, NGF, etc.
Ernst Jan Bakker zorgt er voor dat de Businessclubwedstrijden en de sponsordag in goede banen worden geleid, terwijl Piet van der
Avoird en Esdra van Wageningen zich bezig houden met het werven van nieuwe bedrijfsleden en sponsoren en het onderhouden
van de contacten met de bestaande businessclubleden. In onze vergadering van februari jl. zijn Koos Obbema en Maarten Taal als
nieuwe leden van de commissie toegetreden. Koos zal de P.R. en Communicatie van onze club voor zijn rekening nemen en
Maarten zal zich met name richten op het werven van sponsoren en bedrijfsleden op Urk.
Onze commissie kan natuurlijk altijd hulp van de leden gebruiken, want jullie kennen vast allemaal wel bedrijven die in aanmerking
zouden kunnen komen als bedrijfslid van onze prachtige golfclub. Mochten jullie zo'n bedrijf kennen en je kent de betrefende
ondernemer, geef het dan door aan Piet (tel. 06-51239661), Esdra (tel. 06-38917050) of Maarten (tel. 0651445725. Zij zullen dan,
na overleg met jullie, graag contact opnemen met de betreffende ondernemer.
We maken er weer een gezellig en gezond businessclubjaar voor onze golfclub van.
Esdra van Wageningen

De natuur in het voorjaar

Koos Obbema
Nieuwe vrijwilliger, mag ik me even voorstellen.

Omdat ik van de natuur houd en ook van mooie tuinen (hobby)
blijf ik om mij heen kijken en kwam bij mij de gedachte op, ook
n.a.v. een bezoek aan het sneeuwklokjeseiland Texel (zie foto),
om de singel van de Golfclub in te planten met sneeuwklokjes
en/of krokussen.
Dit is de tijd om de uitgebloeide sneeuwklokjes te verplanten
en vele leden hebben vast een paar polletjes over om ze
in de singel van de club te planten. Zo wordt het een sneeuwklokjessingel van de leden.
Dit kunnen we jaarlijks herhalen tot de singel aardig vol
geplant is.
Het zaait zich natuurlijk ook uit.
Wij willen jullie vragen als je sneeuwklokjes of krokussen kunt
missen, om een paar polletjes aan te leveren en deze af te
geven bij het clubhuis. (in een doosje of plastic zakje).
Hartelijke groeten, Hilly Baas

Toen Jan Schonewille mij afgelopen februari vroeg of ik zin had
toe te treden in de Business- en Sponsorcommissie van Golfclub
Emmeloord heb ik eigenlijk direkt JA gezegd. Mijn naam is Koos
Obbema en al meer dan 10 jaar ben ik actief en enthousiast lid
van onze vereniging. Ik beleef veel plezier aan de golfsport, speel
competitie en ben veelvuldig deelnemer van de clubwedstrijden.
Waarom heb ik JA gezegd? Omdat Jan een goed en duidelijk
verhaal had inzake mijn toekomstige taken binnen de commissie.
De bedoeling is, dat de redactie van De Nieuwsbrief “mijn ding”
wordt en ik dit stapsgewijs overneem van onze voorzitter. Verder
wil de commissie meer inhoud geven aan PR en Communicatie en
aan mij de taak dat vorm te geven.
Het doel is om Golfclub Emmeloord
nog bekender te maken in onze mooie
Noordoostpolder en de omliggende
gemeenten. De unieke golfbaan, de
laagdrempeligheid en in mijn ogen de
goede sfeer en gezelligheid kunnen
nog verder uitgedragen worden en
wellicht leiden tot nog meer
bekendheid en leden.
Ik heb er zin in!
Koos Obbema
Telefoon: 0644367790

Emal : vanelkob@planet.nl

Open dag op 8 april
Zaterdag 8 April organiseren wij een open dag.
Iedereen mag langskomen om kennis te maken met onze
mooie golfsport.
U kunt als lid vrienden en kennissen meenemen om hen
te laten proeven hoe mooi onze sport is.
Men kan deelnemen aan clinics, afslaan op de
drivingrange en een rondje op de kleine baan lopen.
Spreek het letterlijk uit tegen je vrienden.

‘’ Ik neem je mee’’

Steeds meer golfers en golfbanen ontdekken het spelen vanaf
verschillende tees.
Sinds 2012 al is het mogelijk om van verschillende kleuren tees
qualifying rondes te spelen. De NGF adviseerde de kleur tee
doorgaans op basis van geslacht en handicap. Onderzoek heeft
inmiddels aangetoond dat spelers die van de juiste kleur tee spelen
meer spelplezier hebben en snelheid in hun spel houden. Het is
daarom belangrijk dat we de golfers gaan helpen bij het bepalen
van welke kleur tee zij het beste kunnen afslaan.
Dat spelen vanaf de juiste tee zo belangrijk is voor veel golfers
wordt geïllustreerd aan de hand van onderstaande voorbeelden:
1. Beginners, jeugd en sommige senioren beleven meer
golfplezier als ze van oranje/rood mogen spelen zodat ze de
green makkelijker en sneller bereiken.
2. Gevorderde spelers kunnen van tees wisselen om hun course
management te trainen.
3. Samen met de familie van dezelfde kleur tee spelen draagt bij
aan de gezelligheid en de snelheid van het spel.

Pinfoutje !!
!!! is er een
Afgelopen 1 maart
te hoog bedrag gepind.
We weten niet door wie.
Wil diegene die op 1 maart een 10 maal
hoger bedrag bij de GCE heeft gepind, dan
de bedoeling was, zich melden bij Lia
Brus, telefoon 0527-245956

Marcel Westerhof wint Winter Weekend
Competitie
De afgelopen winter is er weer druk gestreden om de WWC titel. Helaas hadden we dit jaar de pech dat de baan,
vanwege vorst en regen, een paar weekends dicht was terwijl de WWC werd gespeeld. Toch hebben we 16 wedstrijden
kunnen spelen. De beste 10 kaarten telden. De eerste plaats was voor Marcel Westerhof hij kwam uit op een totaal van
187 punten, tweede werd Feiko Stevens met 180 punten en de derde plaats werd gedeeld door Jan Willem van
Veenendaal en Remmelt Pit. Beide hadden 178 punten.
De beste dame werd 5de. Dit was Jaqueline Tuinenga met 175 punten.
De voledige uitslag kunt u vinden in mijn GCE onder meerronden.
Een groot pluspunt van deze WWC was de opkomst van meer dames. De afgelopen jaren is dit in de winter wel eens
slecht geweest, maar deze fanatieke dames stonden er elke week weer. Complimenten!
Donderdagavond 11 mei start de Zomeravond competitie (Z.A.C.)
Net als bij de winterweekend competitie staat hier de gezelligheid voorop. Leden die nog geen of weinig
wedstrijdervaring hebben, kunnen met deze Zomeravond competitie wedstrijdervaring op doen.
Ik zou zeggen, kom allen voor een gezellig avondje golfen.

