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Bestuur
Het voorjaar komt er aan, de baan wordt weer droog en het gras begint te groeien. Nog even en we zijn de kou en
nattigheid vergeten en gaan genieten van onze mooie baan en natuurlijk het vernieuwde terras. De contouren zijn
nu zichtbaar en de bestrating is vernieuwd.
Het bestuur wil graag zoveel mogelijk leden betrekken bij de verschillende activiteiten. Onze golfclub organiseert
veel en daardoor is er voor iedereen wel een passende activiteit. Diegenen, die dat tot nu toe nog niet gedaan
hebben, roep ik op om eens deel te nemen aan deze activiteiten. Ze zijn laagdrempelig en voor elk spelniveau.
De activiteiten zijn voor alle speelgerechtigde leden, ongeacht hun handicap.
Dit jaar willen wij meer aandacht besteden aan het in goede staat houden van de baan. We zien nog veel te veel
pitchmarks die niet gerepareerd zijn en plaggen die niet teruggelegd zijn. Het is een kleine moeite en verbetert het
spelplezier.
In deze nieuwsbrief leest u ook iets over het aanharken van de bunker.
Het bestuur wenst een ieder een goed en sportief golfseizoen.

Open Dag

zaterdag 23 april

Uw familie.
Uw vrienden en vriendinnen
Uw buren
Neem ze mee voor een leuke
kennismaking met de golfsport
De koffie staat klaar
En er kan onder leiding van
onze Pro, een balletje worden
geslagen om vrijblijvend kennis
met de golfsport te maken.
Zegt het voort, zegt het voort.
Komt allen.

Golf = voor ‘t hele gezin!
Welkom van 10.00-16.00 uur Casteleynsweg 6
www.golfclub-emmeloord.nl

Thema’s van de Marshalls
Van de Marshallcommissie.
Dit jaar willen wij als marshalls een aantal thema’s / onderwerpen extra onder de aandacht brengen . We willen
hiermee bereiken dat we de baan in goede staat houden en het spelplezier vergroten. Het gaat dus niet alleen
om baankwaliteit, maar ook om baanetiquette . We willen niet gaan optreden als politieagenten, maar met
elkaar werken aan verbeteren van het baangedrag waar dit nodig is.
Om die reden zullen we maandelijks extra letten op de volgende onderwerpen.
De thema’s per maand:
 april: het aanharken van de bunkers
 mei: de tassenlabels van de leden en de doorstroming / doorlaten
 juni en juli het rijgedrag met buggy en trolley
 augustus: vuilnis in de baan
 september: veiligheid in de baan en doorstroming / doorlaten
 oktober: pitchmarks repareren
We hopen dat ieder begrip heeft voor de acties. Voor vragen en opmerkingen is de Marshallcommissie uiteraard
bereikbaar.
Namens de Marshalls
Bert Prudhomme van Reine

‘’ Hark aan die bunker
!!!maand
’’ ‘’’’’’ mei ‘hark aan die bunker!’
Marshalls: thema van de
We vinden het allemaal vreselijk als we tijdens een
rondje golf (al dan niet qualifying) een bal in de
bunker slaan. De ergernis is pas compleet als blijkt
dat de bal terecht is gekomen in een voetstap van
een van de leden van de voorgaande flights. Gemopper
alom, maar toch blijkt dat we nog steeds niet allemaal de
bunker aanharken. Het thema van de maand April
daarom‘hark aan die bunker’! Kijk er dus niet van op als
de dienstdoende Marshall u aanspreekt op het correct
aanharken van de bunkers. Enkele tips over hoe u het
best een bunker kunt betredenen aanharken: Het
betreden van een bunker gebeurt altijd aan de lage kant.
Waarom? Bij het in- en uitstappen aan de hoge kant
worden de randen vaak stuk gelopen. Het komt ook
regelmatig voor dat mensen aan de hoge kant van de
bunker instappen en dan uitglijden.

De gevolgen zijn een beschadigde bunkerrand en een
extra diepe, nauwelijks aan te harken kuil. Probeer
het aantal voetstappen in de bunker zoveel mogelijk
te beperken, loop dus terug in het spoor dat u al
gemaakt heeft om in de bunker te komen. Sleep de
hark niet achter u aan maar houdt deze vast met 2
handen. Hark haaks over uw spoor van links naar
rechts. Loop achteruit over het spoor naar de lage
kant van de bunker. Leg de hark netjes terug in de
bunker, steel rustend op de rand van de bunker

