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Van de bestuurstafel.
Tijdens de vakantieperiodes merk je vaak dat het bestuurlijk ook even rustiger wordt. Dat wil niet zeggen dat
er niets gebeurt, integendeel er blijft altijd werk aan de winkel.
Regelmatig gaan onze gedachten uit naar enkele leden, Joop Stengs en Ed Kreykamp, die ernstig ziek zijn.
Wij willen hen en hun naasten veel kracht toewensen in deze moeilijke tijden .
Het bestuur is begonnen met de voorbereiding van een nieuw beleidsplan welke wij in het voorjaar van 2018
willen bespreken met onze leden. De commissies zijn nu aan zet om vanuit ieders verantwoordelijkheid de
eerste input te leveren. Ik wil bij deze jullie ook oproepen om enkele gedachten of ideeën op papier te zetten.
Ik vraag geen lange verhalen maar punten waar wij aan moeten denken en waar jullie je mening over willen
geven. Kijk het huidige beleidsplan even door en geef aanvullingen of veranderingen door. Het beleidsplan
is te vinden onder mijn GCE ->Log in -> Commissies->Bestuur->Beleidsplan 2013.
Het rookbeleid is regelmatig een gespreksonderwerp op het terras. Het bestuur wil hier geen veranderingen
in aanbrengen. Als iedereen een beetje rekening wil houden met elkaar, dan blijft het prettig toeven op het
terras. Als het terras dicht is dan is het niet toegestaan om te roken, ook als een van de screens nog iets
openstaat. Het gaat er om dat de rook kan wegwaaien. Deze regel geldt ook voor de E-sigaret.
Wij merken regelmatig dat er leden zijn die de drivingrangeballen
in de baan gebruiken. Dat is absoluut verboden. Bovendien raak je
met deze lichtere ballen al het gevoel van de lengte van je slagen kwijt.
Niet doen het mag reglementair niet en het is diefstal.
De zomer is een periode van groei en bloei. Dat zie je ook duidelijk in
de baan. De bomen en struiken hebben de slechte grondstructuur na een
jarenlange strijd toch overwonnen. Soms ontstaan er nieuwe bomen en
struiken waar ze niet bedoeld zijn. Als deze nieuwe beplanting het spel niet
beïnvloed of hindert dan laten wij een deel van deze spontane natuurontwikkeling staan. De baan ligt er momenteel goed bij en de rough is weer gemaaid. Laten wij ons best doen om de conditie in de baan optimaal
te houden, plaggen terugleggen, pitchmarker altijd op zak én gebruiken.
Willy Schutte

De mannen van de “herenochtend” wensen de zieke leden veel sterkte.

Golf avondvierdaagse
Eind juni werd wederom de golf avondvierdaagse gehouden en het goede doel van dit jaar was
Stichting Reanimatie en AED Noordoostpolder. Het bedrag dat we konden schenken, was voor de stichting
zeer welkom.
De wedstrijd bij de lage handicappers werd gewonnen door Linda de Rijke en bij de hoge handicappers
door Cristiaan Roffel. Ook was Cristiaan de beste in het totaal klassement.

AED
Sinds begin augustus hangt er aan de deur van de schuur, goed
in het zicht, voor iedereen een AED.
De buitenkast is een geschenk van De Hartstichting, die hiermee
een fijnmaziger netwerk van AED’s wil bewerkstelligen.
Niet alleen golfers kunnen in geval van nood gebruiken maken
van de AED, maar ook passanten en omwonenden en dat 24 uur
per etmaal.

Onze golfbaan nu ook op film!
Het bestuur heeft onze grote baan, per hole
met een drone op film laten zetten. Men krijgt
een goed beeld over hoe de banen lopen.
Kijk even op de homepage van onze
website.

Nog steeds GRATIS
,,Afslagmatten" af te halen!
Wanneer je belangstelling hebt,meld je
dan aan via
fonstinekesmit@hotmail.com
Afmeting 1.50x1.50m

Review Hattemse dames.
De Hattemse Golf en Country Club
heeft met 37 clubs afspraken gemaakt. Deze afspraken vallen onder
de ‘hospitality’regeling. Hospitality
staat voor gastvrijheid. Leden van
de aangesloten clubs spelen op de
Hattemse tegen het hospitality tarief. Wij zijn gaan spelen bij een andere aangesloten club. Na ons vorige rondje in Wierden in het voorjaar,
sloegen wij op een donderdagmorgen in juli af om 10.00 uur op de
golfclub Emmeloord.
Vanaf 2003 was hier een par 3 baan
( is er nog steeds) en later kwam
toestemming voor een volwaardige
9 holes baan. Deze is aangelegd
op een voormalige vuilnisbelt. Het
hemelwater mag er niet doorheen
sijpelen, dus daar is een speciaal
folie overheen gelegd, zijn sensoren aangebracht. Daar is cokes uit
de Hoogovens overheen gegaan en
toen grond. Door Gerard Jol is er

toen een volwaardige 9 holes baan
aangelegd, die op 25 september
2009 werd geopend.
Het is een verrassende baan, de
hoogste links golfbaan beneden
zeeniveau, die lijkt op een baan
op een van de Waddeneilanden,
in een ‘duinlandschap’, met akkerbouwland eromheen Zeer geaccidenteerd met mooie greens, die
nergens vlak zijn. Er zijn een aantal
blinde holes en met 6x een par 4,
2x een par 5 en 1x een par 3, een
leuke uitdaging.
De afstanden tussen de holes en
de hoogteverschillen is iets om rekening mee te houden.
Er zijn geen vastgestelde starttijden. Het clubhuis is gezellig met
een mooi terras. Na onze 9 holes
hebben we een lekker broodje kroket gegeten en we realiseerden ons
toen goed, hoe verwend wij zijn met
ons clubhuis en restaurant ‘de Hat-

temse Hoeve’. Emmeloord wordt
volledig gerund door vrijwilligers!!!
De Golfclub Emmeloord heeft ruim
600 leden, er zijn 10 competitie
teams, wat dan op de speeldagen
in het voorjaar uiteraard consequenties voor de beschikbaarheid
heeft. Daarnaast spelen en trainen
elke week op zondag ongeveer 20
jeugdleden.
Het tot stand komen van de naam
heeft zelfs het televisieprogramma
‘Ook dat nog’ gehaald. Daarin was
een persiflage te zien op Aalt van
der Weg, die ‘na heel veel denkwerk’ de wedstrijd gewonnen had
om een naam te bedenken voor
deze nieuwe club. Het werd….
Golfclub Emmeloord. Als aandenken werd hij als eerste lid ingeschreven. Voor ons een golfbaan
om nog eens naar terug te gaan.
Ireen Bunnik/Tineke Lambrechtsen

Polderbokaal in Zeewolde.
Op dinsdag 1 augustus zijn we met 12 dames afgereisd
naar Zeewolde waar we om de Polderbokaal zouden strijden. Deze had Emmeloord vorig jaar ook mee naar huis
kunnen nemen. De wedstrijdvorm was four ball better ball,
wat inhoudt dat je in koppels van 2 speelt en bij iedere hole
de hoogste stablefordscore van 1 van beiden invult op de
scorekaart.
Rond een uur of 4 kwamen we binnen en was het wachten
op de uitslag. We werden verwend met lekkere hapjes die
het wachten een stuk aangenamer maakten.
Er werd begonnen met degene die als laatste geëindigd
waren en bij nr. 3 aangekomen waren we nog steeds niet
genoemd, dus dat ging goed. Uiteindelijk konden we de
bokaal ook dit jaar weer mee(terug)nemen en hebben we
gewonnen met 234 punten, een prima score dus.

Strokeplay kampioenen senioren 2017

Bij de dames ging de titel naar Jeanne van
de Avoird, nummer twee was Greet Geerts
en als derde eindigde Carla Busbroek. Bij
de heren werd Otto Schermers kampioen.
Sandy McPherson werd tweede en Henk
Zelhorst werd derde.

Clubhuis afsluiten.
'Bent u vrijwilliger en gebruikt u de
sleutelcode? Bij terughangen van de sleutel de
cijfers bij voorkeur altijd naar 0000 draaien.'
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