Kopij nr. 8 inzenden vóór 25 augustus as. !!!

Bestuur
Op het moment dat ik deze nieuwsbrief aan het opstellen ben, tikt de thermometer de 30 C aan. Ik ga er wel van
.
uit dat de temperatuur weer dragelijker is op het moment dat u deze brief onder ogen krijgt. Klagen over het weer
0

en de baan is nu niet meer aan de orde. De warmte en de regen hebben geresulteerd in de prachtige grasmat en
snelle greens. Ik verwacht dan ook, dat indien de herfst niet te nat wordt, de baan optima-forma de winter in kan
gaan. Nieuw onderzoek door de gemeente zal mogelijk tot aanpassingen en verbeteringen van de baan kunnen
leiden. Ik hoor wel veel klachten over de hoogte van het gras in de rough. Het bestuur en de baancommissie gaan
zich hier de komende tijd over buigen. Ook zal worden bekeken of de baan aantrekkelijker, zeg maar afwisselender,
kan worden ingericht door bijvoorbeeld extra afslagen te realiseren.
U kun een mooie film van de baan en omgeving via onze website bekijken.
Deze film is door ons lid Jan van de Ouweland gemaakt met zijn drone tijdens de Open Dag.
De regeling met de golfclubs uit Heerenveen en Appelscha loopt uitstekend. Regelmatig zie ik spelers van deze twee
verenigingen en hoor ik de ervaringen van onze leden over het spelen aldaar. Dit initiatief draagt duidelijk bij aan de
wensen van onze leden om eens elders te spelen, zonder dat de portemonnee moet worden getrokken.
Als de evaluatie positief uitvalt gaan wij op zoek naar uitbreiding van deze samenwerking.
Ik wens allen die nog op vakantie gaan een goede vakantie toe en voor de thuisblijvers en thuiskomers een mooie
golfzomer.

Zomerwedstrijd jeugd.
3 juli had de jeugd een zomerwedstrijd. Hieraan deden 11 jeugdleden mee. De wedstrijd was verdeeld in twee
groepen. Hierdoor waren er ook twee winnaars, te weten Jan Friso en Fedde van Ulsen. Voor degenen die nog geen
Clubhandicap hebben werden die dag ook weer enkele brevetten (Par, Birdie, Eagle of Albatros) uitgereikt.
Met die brevetten zijn de vorderingen van de jeugdspelers zichtbaar.
Aantal jeugdleden groeit en groeit en groeit…
Begonnen wij eind 2013 nog met 9 jeugdleden, inmiddels
is dit aantal gegroeid naar 17 jeugdleden. In september
starten wij het nieuwe seizoen zelfs met 19 jeugdleden.
Dit aantal kan nog veel verder uitgebreid worden, want
in september starten wij tevens weer met de snuffellessen,
waarover later meer. De jeugdcommissie is zeer blij met
deze groei. En deze groei brengt voor de jeugdcommissie
ook meer verant woordelijkheden met zich mee. Wij willen
iedereen namelijk evenveel aandacht en coaching geven.
Helaas lukt dat nu niet altijd vanwege onze beperkte
omvang. Gelukkig is er al een aantal leden bereid om de jeugd af en toe door de baan te begeleiden. Zij worden
binnenkort door de jeugdcommissie benaderd met een 'intekenlijst', waarbij wij vragen op welke datum zij mee
kunnen/ willen helpen. Dat kan zijn met een wedstrijd of met een training of om een keer een Q-kaart te lopen.
Wilt u ook af en toe eens mee helpen en de ‘intekenlijst’ toegestuurd krijgen? Spreek dan Barry Dam, Michael
Meerman of Sacha Werkman aan of mail naar jeugdcie@golfclub-emmeloord.nl.
Verder zijn wij naarstig op zoek naar 'vaste' commissieleden die mee willen denken en mee willen helpen. Bent u
geïnteresseerd of wilt u meer weten over wat het inhoudt? Spreek dan ook Barry Dam, Michael Meerman of
Sacha Werkman aan of mail naar jeugdcie@golfclub-emmeloord.nl.

Mening van de leden !!!
Vaak spreken de leden het bestuur en
commissies aan met vragen en
opmerkingen. Soms ook met kritiek.
Vaak terugkerende opmerkingen gaan
over de te natte baan, het maaibeleid, het
clubhuis, wedstrijden en toernooien.
Wij willen volgend jaar een nieuw
beleidsplan c.q. toekomstplan schrijven.
Daarom vragen wij jullie om zaken die
“leven” aan ons te melden. Schrijf ook
eens uw opinie in de nieuwsbrief. De
nieuwsbrief is ook bedoeld om meningen
van lezers te verspreiden.
Wat kan beter of anders?
Mail naar: voorzitter@golfclub-emmeloord.nl

Samenwerking
Er zijn nog onduidelijkheden omtrent de speelmogelijkheden op de
banen van GC de Hildenberg en GC Heidemeer.
De regeling is kort samengevat:
Ieder lid met speelrecht mag maximaal 3 keer op de Hildenberg en 3
keer op Heidemeer spelen. Er moet per keer een voucher worden
ingeleverd. Deze moet volledig worden ingevuld. Hiervoor krijgt
men dan gratis een 18 holes greenfee bij de betreffende baan. De
vouchers kunnen in ons clubhuis worden afgehaald.
Bij GC Heidemeer dient u een starttijd te boeken. Tel: 06-57848818

http://www.gcdehildenberg.nl

http://www.golfclubheidemeer.nl

Het succes van de Senioren Mix
Je zou het niet zeggen, maar we zijn al weer over de helft van de Senioren Mix Wedstrijden van seizoen 2016. We
doen ons best om zoveel mogelijk golfers te verleiden om aan de 1e maandag van de maand mee te doen. Dat
leidde er op 4 juli toe dat we het aantal deelnemers opgerekt hebben tot het maximum van 60.
Dat betekende op 6 van de 9 holes een dubbele flight en hoewel het wel eens even tot wachten aanleiding gaf
waren we toch redelijk op tijd allemaal terug bij het clubhuis.
Het weer zat ons bepaald niet tegen, want we konden
andermaal heerlijk op ons voortreffelijke nieuwe terras zitten.
We kwamen bijna stoelen te kort!
Wat ons erg verheugt is het feit dat we steeds weer nieuwe
deelnemers kunnen begroeten. Ons lijstje met e-mailadressen
vullen we steeds weer aan, maar het is zo langzamerhand
denk ik een beetje overdreven om jullie aan de eerste
maandag van de maand te herinneren.
Laat ons maar eens weten wat jullie er van vinden.
De balans in onze commissie is geen afspiegeling van het
deelnemersveld. We zijn met 2 dames en 6 heren. Daarom
zouden we graag willen dat zich een paar dames bereid
verklaren in 2017 in de commissie plaats te nemen.
Het is beslist geen tijdrovende klus als je het werk goed
verdeelt. Graag ontvang ik een seintje!
De uitslag van 4 juli was best bijzonder.
Onze wedstrijdleider Jan Hamersma had een fijne neus
om de juiste partner te kiezen in de persoon van Riek Elling.
Met een score van 24 was dit koppel de sterkste.
Dat haar zus, Ammie Elling samen met Ton van der Linden
de tweede plaats veroverde is wel heel knap. “Nieuwkomer”
met perspectief, Gert de Back, werd samen met de ervaren
Suzanne Diederen derde.
We hebben in 2016 nog drie maandagen te gaan, 1 augustus, 5 september en de slotwedstrijd op 3 oktober. Nog
veel speelplezier toegewenst.
Met golfersgroet namens de Senioren Mix Commissie,
Popko de Jonge.

