Kopij nr 6 inzenden vóór 13 mei as. !!!

Er zijn weer teken actief.
Controleer u zelf regelmatig op
tekenbeten. !!!!

Bestuur
Het voorjaar lokt en daarmee is het golfseizoen echt van start gegaan. De greens zijn alweer supersnel. Te ??.
De baan is mooi opgedroogd en goed bespeelbaar. Veel leden zie je nu weer regelmatig oefenen of een ronde
lopen, het is weer echt genieten in op onze mooie baan. Ook de competitie is weer gestart. De eerste resultaten
zijn wisselend, maar dat hoort nu eenmaal bij golf. Het spelplezier is er niet minder om.
Het bestuur wil de komende zomer meer aandacht besteden aan onze houding en gedrag op de baan en in het
clubhuis. Natuurlijk zal menigeen zich , vaak terecht afvragen, hoezo?? Een paar aandachtspunten zijn: peuken
welke achteloos op de baan worden achtergelaten, bunkers welke niet op de juiste manier worden betreden of
aangeharkt. Ook worden veel pitchmarks niet gerepareerd, terwijl dat een kleine moeite is.
Ook de Marshalls worden soms met weinig respect bejegend, terwijl zij zijn aangesteld om alles in goede banen te
leiden. Beste leden ook zij doen hun werk als vrijwilliger en in het belang van ons spelplezier.
Regelmatig lopen er flights van meer dan 4 personen. Dat is niet toegestaan omdat een grotere flight de doorgang
in de baan remt en tot ergernissen leidt.
Bij deze een dringende oproep aan jullie allen, om respectvol met elkaar om te gaan en rekening met elkaar te
houden. Houdt de baan netjes en in goede conditie. Daar hebben wij met z’n allen plezier van.
Kom je ook naar de opendag op 23 april ?. Neem vrienden, kennissen en buren mee. Het altijd een leuk uitje.

Bijen- en vogelkasten.
Arend Netjens
Zoals jullie wel gezien hebben zijn er 2 bijenkasten geplaatst in
de tussenstrook naast hole 3. Dit zijn 2 van de 50 kasten die ik
als imker gebruik bij de bestuiving van vruchten. Op dit moment
staan er 24 bijenkasten in kassen bij aardbeientelers.
Hier verzorgen de bijen het bestuiven van de aardbeienplanten.
Hoe dit in zijn werk gaat wil ik graag tijdens een rondje golfen
uitleggen. Op de vraag of er op de golfbaan wel genoeg eten is
voor bijen in het voorjaar het volgende: De wilg is een bijzonder
goede insectenboom. De mannelijke katjes geven veel stuifmeel
en de vrouwelijke veel nectar en dit groeit er ruim voldoende.
Daarna volgt de paardenbloem, de lindeboom en de witte klaver
en natuurlijk de mooie bloemenstrook langs het Friesepad. In de
loop van de zomer komen er nog wat kasten bij en komt er
misschien wat “golfbaanhoning”.
In overleg met de baancommissie heb ik een aantal vogelkastjes
gemaakt en opgehangen.
Zoals een steenuilenkast, 4 spreeuwen-, 4 mezen- en 4 open
kastjes En nu maar hopen dat
de vogels ze kunnen vinden.
Als u wat opvalt bij de
bijenkasten of iets over
de vogels kwijt wilt,
bel me 0651175022.
Groet, Arend.
P.S. Als je op hole 6 staat
en links in de laatste grote
boom kijkt, dan zie je daar op
een oud kraaiennest een

nijlgans broeden.

Peuken ??? Bah !!!
Een van de grootste ergernissen in de
baan zijn de vele peuken die achteloos
worden weggegooid op de baan en zelfs
op de greens.
Meermalen is er op gewezen om de
peuken mee te nemen naar een afvalbak.
Als iemand bij u thuis de peuken op het
gazon of terras laat vallen dan zegt u er
wellicht ook wat van. Onderstaand de
oogst van een 9 holes rondje op de grote
baan. Hier is niet naar gezocht. Ze liggen
gewoon voor het oprapen.
Laten wij de afspraak maken om de
peuken mee te nemen en niet meer laten
liggen.

DEAL !!!

Leading Courses
Ingekomen mail van een gast:
Leadingcourse beoordeling:
Voor het eerst te gast geweest op golfbaan Emmeloord,
ik moet zeggen het viel niet tegen.
Bij aankomst zie je al meteen hoe de baan is ontstaan, rond een
oude vuilnisbelt zijn 9 kleine en 9 volwaardige holes neergelegd.
De officiële 9 holes lopen voor een stuk ook nog over de
vuilnisbelt heen en hierdoor krijg je leuke holes met hoogte
verschillen en blinde schoten.
De drivingrange is volgens mij nog zeer nieuw en de faciliteiten
hiervan zijn keurig. Van de manager heb ik begrepen dat de kleine
holes er 11 jaar liggen en de grote baan nu voor het 6e jaar open is.
De oefengreen ligt vlak voor het clubhuis en ziet er netjes uit.
In de baan kom je een mix tegen van verschillende holes, waar hole 1
een korte par 4 is met wat bunkers en water zijn de volgende 2 holes
zeer lang en recht, wel zijn er overal bunkers neergelegd die er echt
toe doen. Vanaf hole 4 ga je de hoogte in waar je begint met de enige
par 3 van de baan, vanaf wit een 190 meter naar een lager gelegen
green met water ernaast, niet bepaald de meest gemakkelijke hole.
Na enkele par 4's van verschillende lengte kom je aan op hole 9, wat
mij betreft de signatuur hole van de baan. Een lange par 5 met een
blind shot en een green die een stuk lager ligt.
Het onderhoud van de baan is netjes, de rough was net gemaaid en de
bunkers lagen er netjes bij. De greens waren nu helaas gestoken maar
dat is niet zo gek in deze tijd van het jaar.
Al met en al een leuke baan om een keer langs te gaan voor een rondje golf.

Thema van de maand
ETIQUETTE PITCHMARK REPAREREN
* Zet de pitchvork vlak naast de pitchmark in de grond.
* Beweeg de pitchvork naar de pitchmark toe, waardoor
de grond zijwaarts naar de Pitchmark beweegt en deze
weer opvult.
Herhaal dit enkele malen rondom de pitchmark.
* Probeer niet de pitchmark omhoog te ‘trekken’ door
de pitchvork van de pitchmark af te bewegen.
De wortels van het gras breken dan en de plek wordt bruin.
* Duw de ontstane oneffenheid plat met je putter of voet

7,6

Afgelopen seizoen scoren wij weer
uitstekend op de landelijke ranking
van 9 holes banen. Net als een jaar
eerder staan wij op de 16 de plaats
van 50 banen. Met een score van 7,6
De waardering is over de volle
breedte prima te noemen. De
waardering komt tot stand doordat
spelers een waarderingsformulier
invullen. Wij ontvangen ook wel
mails zoals hiernaast

