Kopij nr. 7 inzenden vóór 5 juli as. !!!

Bestuur
Momenteel bereidt het bestuur de ALV van 24 mei voor. De werkzaamheden op en om het terras zijn afgerond en
het ziet er volgens velen prima uit. De baan is weer goed op orde . Het bestuur beraadt zich over de te nemen
maatregelen om de afwatering te verbeteren. We doen dat in goed overleg met de gemeente. De gemeente laat
momenteel onderzoeken hoe dit het beste kan worden aangepakt.
De Open Dag mocht zich verheugen in een goede belangstelling. De club is prima gepromoot, samen met onze Pro
Michael Meerman, de Rabobank en vele leden die deze dag actief waren. Er zijn al een 15 tal proeflessen
afgesproken. Nieuw voor de club, is onze afspraak die wij gemaakt hebben met twee 9 holes verenigingen en onze
club om, over en weer, gratis van elkaars banen gebruik te mogen maken. Het betreft GC Heidemeer in
Heerenveen en GC de Gildenberg in Appelscha.
Wij hebben afgesproken dat de leden van deze 3 clubs, 3 keer per seizoen gratis bij elkaar mogen spelen. Dus leden
van Emmeloord kunnen per jaar 3 keer gratis golfen bij Heidemeer en 3 keer gratis bij de Hildeberg. U kunt in het
clubhuis een voucher ophalen en deze ingevuld bij een van de andere clubs inleveren.
U dient uw NGF pas mee te nemen. De regeling gaat in per 1 juni a.s.
DENKT U AAN DE LEDENVERGADERING OP 24 MEI AS ?.

http://www.gcdehil
denberg.nl

Handicapping systeem
De NGF heeft recent een paar aanpassingen doorgevoerd in het
handicapping systeem.
1) De verhoging van je handicap als je minder stableford slagen
haalt dan je buffer is voor alle handicap categorieën 0,1
geworden. (Voor de handicapcategorie 26,5 – 36 was dat 0,2).
Een volledige tabel met de wijze waarop veranderingen in
handicap worden doorgevoerd vind je op de website onder
<Speelinfo> <Lopen van q-kaarten>.
2) De CBA (het verschuiven van de buffer bij wedstrijden over 18
holes, om rekening te houden met abnormale
(weersomstandigheden bij golfwedstrijden) is veranderd. Deze
kan nu maximaal +1 of -2 zijn, of -2 en RO (reduction only). (Dat
was +1 of -4 en RO). Een verdere uitleg van de CBA kun je
vinden op de website onder het menu <Speelinfo> <Uitleg van
CBA>. Daar kun je ook doorklikken naar een tabel met de
mogelijke verschuivingen van je buffer bij een bepaalde CBA.
3) Ook handicappers van 4,5 – 11,4 mogen voortaan qualifying
kaarten lopen over 9 holes. (Dat was tot nog toe 18 holes). De
buffer voor deze categorie spelers bij het lopen van 9 holes is
35 – 36. De eis voor handicappers beneden 4,5 blijft het lopen
van 18 holes.
De Regel- en Handicapcommissie

http://www.golfcl
ubheidemeer.nl

Tip van de maand
Deze maand zullen de Marshalls vooral
letten op de tassenlabels . Deze dienen
duidelijk zichtbaar aan de tas of trolley
bevestigd te zijn.
Help onze marshalls bij hun taken, om de
controle efficient te kunnen uitvoeren.
Een ander punt van aandacht is de
doorstroming in de baan. Regelmatig
komt het voor dat er een flight veel
langzamer loopt dan de rest van de
spelers in de baan. De oplossing is om
achteropkomende flights door te laten of
om je eigen flight te splitsen in 2 keer 2

P.R. en communicatie Commissie.

Terraswerk

Oproep voor kandidaten voor
Public Relations en Communicatie Commissie.
Aangezien public relations en communicatie steeds belangrijker worden in de
huidige maatschappij, heeft het bestuur besloten om ook voor Golfclub
Emmeloord een Public Relations en Communicatie Commissie in te stellen. Wij
willen graag midden in de maatschappij staan en dus meer naar buiten treden.
Dat kan door meer gebruik te maken van de bestaande media en van de nieuwe
social media als face-book, website en onze nieuwsbrief.
Het bestuur wil graag in contact komen met leden die zich aangesproken voelen
om deze nieuwe commissie te bemensen. Als u van mening bent dat u
voldoende affiniteit hebt met public relations en communicatie en dit op
enthousiaste wijze wilt oppakken en gestalte meent te kunnen geven, dan
roepen wij u op dit kenbaar te
maken door een mailtje of
telefoontje naar onze secretaris

De clubhuiscommissie en het
bestuur willen graag alle
leden die in meer of mindere
mate hebben meegeholpen
bij de werkzaamheden aan
het terras hartelijk
dankzeggen voor hun inzet.
Die extra handen kwamen
zeer van pas bij de vaak
zware werkzaamheden.
Het resultaat mag gezien
worden en geeft veel
voldoening.
Alle vrijwilligers bedankt !

Jack Matijsen
secretaris@golfclub-emmeloord.nl
Tel: 06-55584523

Regelcommissaris 1
Berndt Weckesser is onlangs geslaagd voor de cursus
Regelcommissaris 1.
Hiermee is er voor onze club een extra deskundige
betreffende golfregels beschikbaar. Ronald Spijkers is
nu al de officiële golfreferee en gekwalificeerde
deskundige op het gebied van golfregels en
voorschriften. Bij meningsverschillen of onduidelijkheden, kunnen beide fungeren
als een goede vraagbaak.
Berndt namens het bestuur
van harte proficiat met
dit mooie resultaat.
Draag jouw kennis uit aan
een Ieder die dat horen wil.

Rookvoorschriften !!!
Het bestuur heeft de rookvoorschriften aangepast:
 Alle vormen van roken vallen onder de rookregels.
 E-sigaret wordt gelijk gesteld aan de gewone sigaret.
 Binnen het clubhuisgebouw mag nergens gerookt worden.
 Op het terras mag gerookt worden als het dak open is.
 Als het dak van het terras gesloten is, is roken verboden.
 Roken mag naast het terras bij de tuinstoeltjes.
 Peuken in de asbak en niet in het gras s.v.p.

Parkeerplaats.
Een andere groep vrijwilligers (baancommissie)
heeft de grote parkeerplaats onder handen
genomen. De grote
gaten zijn eerst uitgevlakt en daarna
afgedekt met een
laag schelpen.
Deze parkeerplaats
kan er voorlopig
weer een paar jaar
tegen. Misschien op
termijn een meer
blijvende oplossing.
Alles ziet er nu weer prima uit.
*****************************************
Tip voor de langparkeerders.
We zien veelvuldig dat leden, die elders gaan spelen of
uitspelende competitieteams, zich verzamelen bij het
clubhuis. Hierdoor zijn de dichtbijzijnde parkeerplaatsen de
gehele dag bezet. Andere gasten moeten de auto dan
verderweg parkeren.
Wees ook hier een heer in het verkeer en parkeer jouw auto,
als die de gehele dag stilstaat bij de drivingrange.
Bij voorbaat dank.

ALV 24 mei as. as.

Nog een kampioen

Agenda

Michael Meerman 2de van links

We hebben nog een kampioen
binnen onze golfclub.
Onze Pro, Michael Meerman, is
Nederlands kampioen Tweezijdig
Golfen geworden. Hij verpulverde
de concurrentie met een
indrukwekkende aantal van 63
slagen (31 slagen linkshandig en
32 slagen rechtshandig)
Titelverdediger Gert Jan markus
werd 2de met 72 slagen.
De winnaar uit 2014 Tjerk van der
Horst werd 3de met 74 slagen.
Peter Fränzel was de beste
amateur met een knappe 76
slagen.

Positieve ervaringen van onze gasten van Texel.
Gelezen op de website van Golfclub De Texelse
‘’Ruime winst senioren Heren 2 in Emmeloord’
Het team van de heren senioren 2 heeft haar tweede wedstrijd tegen de Gelpenberg 6 op de baan van
Emmeloord met grote overmacht gewonnen. De baan was voor alle Texelse spelers onbekend, maar dat bleek
geen belemmering om de mannen van de Gelpenberg met lege handen terug naar Drenthe te sturen.
De baan van Emmeloord is gesitueerd op een oude stortplaats en was verrassend afwisselend. Een aantal
zogenaamde blinde holes en vooral de par 3 met een hoge afslag naar de laag gelegen green is een hole om te
onthouden. Hole 9, een par 5 met een blinde slag naar de eveneens laag gelegen green, is een uitdagende en
prachtige afsluiting.
Veel vrijwilliggers:
Veel taken worden door de leden verzorgd. Zo hadden de mannen van Emmeloord zelf de lunch klaar gemaakt
en helpen vrijwilligers bij de bediening, afwas en barwerk. Mooi om te zien hoe ze dat met elkaar oplossen. Heel
iets anders dan bij ons waar alles voor ons op tafel wordt gezet en opgeruimd.
Dat is ook een van de leuke aspecten van competitie spelen. Je proeft de cultuur van de verschillende golfclubs
en de manier waarop zaken met en voor elkaar worden aangepakt.

Twee vertrouwens- contactpersonen.
De NSF en NGF hebben een convenant afgesloten met betrekking tot het zoveel mogelijk creëren van een sociaal
veilige sportomgeving. Het convenant gaat vooral in op de problematiek van seksuele intimidaties. Ons bestuur
heeft de rol van de vertrouwens- contactpersoon willen verbreden naar omgangsvormen jegens elkaar,
taalgebruik, etiquette en mogelijke problemen tussen leden. Wij hebben twee leden gevonden om deze functie te
vervullen. De leden van onze golfclub kunnen deze vertrouwens- contactpersonen rechtstreeks benaderen bij
problemen. Als er een melding binnenkomt dan zal deze vertrouwelijk zijn. Meldingen kunnen via mail en
telefonisch gedaan worden.
Mevr. Alinka Spijkers-de Vos en dhr. Pieter Leendertse zullen deze functie gaan vervullen.
Onderstaand vindt u de gegevens.

Alinka spijkers-de Vos

Pieter Leendertse,

Na het volgen van een sportopleiding bij het CIOS te
Heerenveen en aan de ALO te Groningen ben ik 14 jaar
werkzaam geweest bij het Zuyderzee College te
Emmeloord. De eerste jaren als LO-docente en daarna
als afdelingsleider van de 1e en 2e klassen vmbo. Na het
behalen van de Master Educational Leadership ben ik
gaan werken bij de RSG Enkhuizen als conrector van de
vmbo-tl afdeling. Daar geef ik ondertussen al weer 3
jaar met veel plezier leiding aan de vmbo-afdeling
bestaande uit 30 collega’s en 450 leerlingen. Graag zet
ik mijn communicatieve vaardigheden, kennis en
ervaring in als vertrouwenscontactpersoon voor de
leden van Golfclub Emmeloord. U kunt mij aanspreken
zodra ik aanwezig ben op de golfbaan. U mag mij ook
mailen of bellen.

Na mijn studie werktuigbouwkunde aan de TU
Delft ben ik als directeur van een farmaceutisch
bedrijf in Haarlem werkzaam geweest.
Na mijn verhuizing in 2005 naar Lemmer ben ik
begonnen aan de studie Nederland recht (Staatsen Bestuursrecht ) aan de R.U van Groningen en
afgestudeerd in 2013. Thans als juridisch adviseur
werkzaam in bestuursrechtelijke geschillen.
Ik hoop mijn kennis en ervaring in te kunnen
zetten in het belang van de golfclubleden.
Omdat ik regelmatig op de golfbaan aanwezig
ben kunt u mij altijd aanspreken. Ook kunt u mij
mailen of bellen.

a.spijkers@rsgenkhuizen.nl

pieterleendertse1@
gmail.com

tel: 06-53656593

tel: 06-12367540

1 ste Old Grand Dad toernooi (OGD)
Afgelopen dinsdag heeft voor de eerste keer bij Golfclub Emmeloord een OGD-wedstrijd plaats
gevonden. We hadden een gezellige dag met zeer goed weer. De opkomst was meer dan 75%.
De winnaar die dag was Joop Stengs met 45 punten. De gedeelde tweede, derde en vierde
plaats werden bezet door Joop Stet, Jan de Boer en Henk van Hooff. De winnaar Joop Stengs en
Joop Stet (tweede) worden uitgenodigd deel te nemen aan de regionale OGD-wedstrijd op
4 juli a.s. in Ommen. Dank voor ieders deelname en graag tot volgend jaar.
Hans Rusius Consul OGD-Emmeloord

Heren senioren 2 18 holes wederom kampioen
Op vrijdag 13 mei is het heren senioren 2 team wederom kampioen geworden.
De heren versloegen in de laatste wedstrijd hun concurent de Keppelse met 27-9.
Hierdoor is het team van captain Hein Waalkens voor het tweede jaar op rij
kampioen en promoveren ze naar de 1ste klasse.
Hein Waalkens, Jan Schekkelman, Geert Weerstand, Rob Pieters, Jack Matijsen,
Willy Schutte en Reinder van Wieren.
Gefeliciteerd met jullie Kampioenschap.

