
Nieuwsbrief 26 - april 2020
Van het bestuur

Coronavirus:
De hele wereld gaat momenteel zwaar gebukt onder het 
Coronavirus. Velen zijn in verwarring, eerst een gevoel van 
ongeloof, het zal wel meevallen, dan de realiteit. Ook ons 
land loopt nu tegen de grenzen aan van wat de medi-
sche sector kan bieden. De inzet van de artsen en ver-
pleegkundigen krijgt alle respect. Werken onder dergelijke 
omstandigheden is geen sinecure. Je moet zorgen voor 
patiënten die het zeer moeilijk hebben en tegelijkertijd ook 
zorgen dat je zelf niet besmet raakt.
Deze week zijn de regels aangescherpt. Wat opvalt zijn 
de maatregelen tegen de onwillenden, mensen die nog 
steeds niet de ernst van deze pandemie willen inzien. La-
ten we hopen dat we deze ramp onder controle krijgen 
en het aantal slachtoff ers niet verder oploopt. De beper-
kingen zijn nu verlengd tot 1 juni. Wat dit allemaal voor 
het feitelijke golfen betekend is nu nog niet bekend. Wat 
wel bekend is dat het clubhuis en de baan dicht blijven 
en vergaderingen niet kunnen. Ook onze ALV gaat niet 
meer door. Het bestuur bekijkt of we deze vergadering 
ook schriftelijk kunnen afwikkelen. Komende najaar is er 
misschien meer mogelijk om bijeen te komen. Wij weten 
nu nog niets zeker voor de langere termijn , maar houden 
u op de hoogte d.m.v. mails en nieuwsbrieven. 

Onze vereniging ontkwam afgelopen weken niet aan de 
gevolgen. Eerst moesten alle horeca en sport accom-
modaties gesloten worden. Wij hebben ons clubhuis ge-
sloten en alle wedstrijden en competities afgelast. Het 
grootste dilemma was, kan de golfbaan openblijven? Ons 
bestuur was van mening dat golf als een individuele sport 
kan worden beoefend en dus niet meer gevaar oplevert 
dan een wandeling in de natuur. Wij hebben na veel over-
leg en mailingen een richtlijn opgesteld waardoor de baan 
volgens ons open kon blijven. Hier was wel veel discussie 
over tussen de leden, maar het overgrote deel van de le-
den die hun mening gaven was positief. Bovendien was 
men vrij om wel of niet te gaan golfen. 
De NGF en later ook onze gemeente waren van mening 
dat de landelijke richtlijn voor sportaccommodaties geldt 
voor gymzalen, sportscholen en ook voor golfbanen.
Uiteindelijk hebben wij op verzoek van de gemeentelijke 
handhaving onze baan moeten sluiten. 

Algemeen:
Naast de perikelen rond de Corona uitbraak, kunnen wij 
stellen dat er op dit moment weinig roering is te melden. 
De vereniging loopt prima met veel activiteiten in de plan-
ning, maar wat er van de planning deze zomer overblijft is 
nu nog de vraag. De commissies doen hun werk voortref-
felijk en over de kwaliteit van de baan zijn we onvermin-
derd tevreden. Als je de ontwatering van een natte baan 
gaat verbeteren, dan ontstaan er weer nieuwe te natte 
plekken. Soms waren dat de droogste plekken van vóór 
de renovatie. De baan is nog niet weer gesloten geweest 
vanwege het water. Er blijven natuurlijk altijd problemen, 
zoals de wormen invasie. Hier is een goede oplossing nog 
niet voor handen. Chemische middelen mogen we niet 
meer toepassen. 
Het probleem van de buggy’s, welke onder natte omstan-
digheden niet worden toegelaten op de baan, heeft de 
volle aandacht van het bestuur. De baan is nu voldoen-
de ontwaterd, maar de gebieden buiten de fairways zijn 
niet aangepakt, waardoor ze soms te nat zijn. Het bestuur 
heeft aan de baancommissie gevraagd om de natte plek-
ken te inventariseren en met mogelijke oplossingen te ko-
men.
De nieuwbouw is nog niet gestart, vanwege de lange 
doorlooptijd bij de gemeente. De bouwvergunning is in-
middels binnen. Een kleine bouwcommissie zal de bouw 
begeleiden. Ook zal er af en toe van de leden hand en 
spandiensten worden gevraagd. Mits de Coronaregels en 
de veiligheid voor onze leden en bouwers dit toelaten. Wij 
denken te kunnen starten met de bouw rond 6 april.
Over de bomenkap is menige vraag gesteld. Wij waren 
genoodzaakt om een aantal grote bomen (ook eiken) te 
verwijderen omdat deze te gevaarlijk zijn met storm en te-
veel schaduw geven en natuurlijk uit voorzorg vanwege 
de eikenprocessie rups. Als deze rupsen zich vestigen in 
de eiken rond de oefengreen en het clubhuis dan kunnen 
we deze sluiten. Er zijn inmiddels nieuwe bomen geplant.

Verlichting van de driving range en parkeerplaats: 
Op verzoek van een aantal leden wordt er verlichting op 
de driving range aangebracht. Deze verlichting wordt dus-
danig afgesteld waardoor de buren en het wegverkeer 
geen overlast krijgen van de felle lampen. De lampen kun-
nen met een drukknop aan en uitgezet (uitzetten niet ver-
geten!!!). Het bestuur is van mening dat deze lampen niet 
de halve nacht beschikbaar moeten zijn, maar rond 21.00 
uur automatisch uitgeschakeld gaan worden.
Deze zomer wordt er een verlichting aangebracht op de 
parkeerplaats aan de achterkant van de drivingrange-
loods.



In memoriam:
Jan Schonewille
26 februari is ons golf lid en 
oud bestuurslid Jan Schone-
wille overleden.We wisten dat 
het de laatste tijd niet goed 
ging met Jan. Toch nog plot-
seling hebben wij afscheid 
van Jan moeten nemen. Onze 
golfclub verliest in hem een 
zeer actief en meelevende 
golfer en mens.
Jan is jaren actief geweest in het bestuur, voorzitter en 
grondlegger van de herendag-commissie en voorzitter 
van de sponsorcommissie. Binnen onze vereniging stond 
Jan bekend als een man met veel inzet, creatief, niets was 
hem teveel en zeer sociaal. 
Jan was ook de organisator van het jaarlijks uitstapje van 
de herendag naar Duitsland.
We herinneren ook de vele anekdotes en mopjes die hij 
vaak aan ons voorschotelde. 
Wij hebben veel aan zijn tomeloze inzet gehad. 
Recht door zee, je wist wat je aan hem had
 Jan bedankt voor alles wat je hebt gedaan en wie je was. 

Sjoerd Haantjes:
Op 19 januari is ook ons lid 
Sjoerd de Haan overleden. 
Sjoerd was een van de fa-
natieke senior leden. Samen 
met zijn maatje Leon Buijsse 
zagen wij hen vaak met z’n 
twee in de buggy op de klei-
ne baan. Veel plezier en al-
tijd strijd wie de beste was. 
Sjoerd is een sprekend voor-
beeld van een golfer die op hoge leeftijd van onze mooie 
sport kan genieten. Sjoerd bedank voor de gezelligheid in 
de baan en clubhuis.

Aanvraag voor lockers:
Als de nieuwbouw is afgerond zullen er nieuwe lockers 
worden geplaats. Deze worden allemaal voorzien van 
elektriciteit. De lockers zijn van dezelfde uitvoering als 
de bestaande. De vraag naar  onderlockers is altijd het 
grootst. Echter we kunnen niet alle lockers op de vloer 
neerzetten. De lockers zullen zo eerlijk mogelijk worden 
verdeeld. 
Het tarief is momenteel voor een boven locker zonder 
elektriciteit € 55,- per jaar en een beneden locker met 
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elektriciteit € 84,- 
per jaar. Het tarief 
van een boven locker 
met elektriciteit is nog niet 
bekend .
Meld u zo spoedig mogelijk aan indien u belangstelling 
heeft. De levertijd is nl. 4 maanden.
anmelden via mail:  secretaris@golfclub-emmeloord.nl

Negenholes verbond
Ook in 2020 heeft u als lid de mogelijk-
heid om gratis te mogen spelen op een 
tweetal 9 holes banen in de omgeving. 
Ruim 250 keer is er in 2019 door onze 
leden gebruik gemaakt van deze samen-
werking en en 260 keer hebben wij gasten 
uit Appelscha en Heerenveen ontvangen. 
De drie besturen willen in 2020 deze re-
geling continueren. We doen nog steeds 
pogingen om deze samenwerking uit te 
breiden. Echter Gaasterland en Holthui-
zen hebben zich nog niet aangesloten. De voorwaarden 
blijven gelijk aan 2019
Als leden op een andere baan willen spelen dan is het 
vertoon van de NGF pas voldoende. Nadat de gegevens 
zijn genoteerd ontvang je een greenfeekaart voor aan de 
tas. Dus altijd de NGF kaart meenemen!!!. 

Bepalingen van de samenwerking: 
• Altijd melden bij de adminstratie van de te bezoekende 

club, mét NGF pas.
• Maximaal 3 keer gratis spelen bij elke deelnemende 

club.
• Spelers moeten minimaal een HCP van 54 hebben. 
• Groepen altijd vooraf een belletje naar de te bezoeken-

de club. 
• Als je wilt spelen in Appelscha altijd een starttijd af-

spreken.
• Geen complete verplaatsing van de senioren-mix, de 

damesochtend of de herendag.
• Algemeen advies is om bij twijfel even te informeren 

naar de speelmogelijkheden.

Golfcirkel:
De deelnemende clubs aan de 
Golfcirkel hebben besloten om 
met dit initiatief 
te stoppen. De belangstelling voor 
deelname, zowel bij de clubs als 
de spelers 
viel afgelopen jaar tegen. Boven-
dien hebben enkele clubs proble-
men met hun voortbestaan. 
De hospitality regeling met deze clubs blijft wel behouden.

Slot:
Het is nu moeilijk te voorspellen wanneer de baan weer 



open mag. Ik wil de nadrukkelijke wens uitspreken dat het 
coronavirus snel onder controle is en daarmee het leed 
van vele patiënten gestopt wordt. Ook hoop ik dat de re-
gels snel versoepeld kunnen worden en het gewone leven 
weer op gang kan komen. Goed voor de mens, de econo-
mie en de sport.

Namens het bestuur
Willy Schutte
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Nieuwe sponsor vanaf 2020, Jeroen Beekman 

MIENTA 80

Op 11 januari jl. is Mienta Reket 80 jaar geworden! Zij speelt nog 
steeds competitie bij Dames Senioren 2 en heeft deze heugelijke 
gebeurtenis gevierd met het hele team!

Wij wensen haar veel gezondheid en nog vele jaren golf plezier!

Dames Senioren 2

Kaatje Hegt neemt afscheid van de Senioren 
Mix commissie
Na de eerste wedstrijd in 2020 van de Senioren Mix op 6 januari hebben we aan-
dacht besteed aan het feit dat Kaatje Hegt stopt als lid van de Senioren Mix com-
missie.
Kaatje was destijds betrokken bij het ontstaan van de Senioren Mix wedstrijden 
en heeft vanaf het begin (2014) deel uitgemaakt van eerder genoemde commissie.
In deze commissie heeft Kaatje o.a. de prijzen en prijsuitreiking verzorgd voor 
de wedstrijden samen met Mienta en Clara. De prijsuitreikingen deed ze op haar 
eigen speciale manier.
Zie de foto’s van de prijsuitreiking van de jubileumwedstrijd op 26 september. 
In haar toespraak vertelde Kaatje dat ze met veel plezier in de commissie heeft 
gezeten en dat ze uiteraard blijft meedoen met de Senioren Mix wedstrijden.

Grondmonster

Onlangs heeft onze aannemer Vos in de persoon van Eric van 
Wijhe, programmaleider, weer zijn jaarlijkse monitoring uitge-
voerd. Hierbij worden diverse onderdelen van de grasmat geme-
ten, zoals de beworteling diepte, dichtheid, vilt enz.
Wij bedanken Eric voor zijn inspanningen, hij is inmiddels opge-
volgd door Remko Liezen.
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Heren- damesdag oliebollen wedstrijd
Swingend 2019 uit

Op 30 december werd de heren- en damesdag oliebollen wed-
strijd gehouden. De wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt 
door bakkerij Steenbergen. In de ochtend was er wat lekkers bij 
de koffi  e. Er deden 72 leden mee en het clubhuis was dan ook 
goed gevuld. Na een kort welkomstwoord door Jan Schonewille 
en de wedstrijdcommissie konden we beginnen. Het zonnetje 
scheen heerlijk en we konden op de zomer greens spelen. We 
speelden Texas scramble in een team van vier. Ik zat samen met 
Jan de Wit, Luc Visser en Nienke van der Wijk in de fl ight. We 
hebben gezamenlijk een heerlijke 9 holes gelopen en het erg 
gezellig gehad. Na afl oop van de ronde was er voor iedereen 
gluhwein en lekkere oliebollen. Deze werden ons aangeboden 
door bakkerij Steenbergen. 
De wedstrijd commissie had ondertussen alle uitslagen ver-
werkt. En wat bleek aan het einde? We hadden de eerste prijs 
gewonnen! Naast de eeuwige roem was er voor de bijzondere 
verrichtingen en de podium plekken lekkere wijn als prijs. Dit 
kwam goed uit voor de aankomende jaarwisseling. Als laatste 
wil ik de wedstrijd commissie bedanken voor het organiseren 
van de wedstrijd en de goede verzorging.

Wiebe van der Wijk


