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Bestuur
Deze nieuwsbrief is weer omvangrijk. Uitgangspunt is 2 kantjes, maar er zijn ook tijdens de vakantieperiode
voldoende nieuwtjes. U vindt een paar artikelen welke ik extra aanbeveel om te lezen en ter harte te nemen.
Dat zijn de stukjes over de bardiensten en de doorstroming in de baan.
De zomer gaat richting herfst daar kunnen we niets aan veranderen. We konden deze zomer genieten van veelal
goed golfweer. De voorzomer was iets natter, maar daar is de baan in combinatie met de warmte goed van
opgeknapt. Onze golfbaan ligt er momenteel weer schitterend bij. Nu maar hopen dat de nazomer ook groeizaam
en niet te nat wordt. De grasmat kan dan onder puike condities de winter ingaan.
Complimenten zijn er voor allen die met het onderhoud zijn belast. Alles ziet er verzorgd uit, de buggypaden en
parkeerplaats zijn bijna gras- en onkruidvrij. De rough is op belangrijke plaatsen gemaaid. Goed voor ons
spelplezier en de doorstroming tijdens het spel.
In de zomer is het ook druk met de vele wedstrijden. De deelname is over het algemeen goed te noemen. Jammer
dat ik van alle wedstrijden geen kort verslag krijg met een foto. In onze nieuwsbrief moeten de leden de prestaties
kunnen lezen. Af en toe hoor ik wel eens een opmerking over de hoge bezetting van de baan door de vele
activiteiten. Meestal kunnen de leden aan alle activiteiten meedoen, bovendien blijft er zeer veel speeltijd over
buiten de wedstrijden. Er is voor onze leden altijd wel een leuke activiteit te vinden. Onze commissies zetten zich
daar vol voor in. Hiervoor onze dank en maak er gebruik van. De activiteiten zijn er voor ALLE leden.
Handicap maakt niet uit, je speelt voor je eigen punten.
Willy Schutte

Zomertoer kampioenen
De Zomertour is een
nieuwe idee van de NGF
om meer wedstrijden
naast de competitie te
kunnen spelen.
De Zomertour wordt
met 4 teams volgens het
stableford syteem
gespeeld. Het maximale
aantal te verdienen
punten per dag is 7.
Emmeloord heeft met
een totaal van 24
punten gewonnen en
mag de finale in
november spelen.
Michael Meerman
ontbreekt
op de fotoop de foto
Michael
Meerman
ontbreekt

Met vriendelijke groet,
Berndt

Thema van de maand
Deze maand zullen de Marshalls vooral letten op de
veiligheid in de baan. Regelmatig komt het nog voor
dat er ballen richting andere spelers worden
geslagen. Soms zijn het onbedoelde afzwaaiers, soms
wordt er teveel risico genomen. Vaak lopen de flights
te dicht op elkaar waardoor de ballen tussen de
voorgaande spelers landen.
Ook zijn er spelers die via een naastliggende baan
willen spelen. Bijv. afslaan van de teebox van
baan 2 naar de fairway van 3. Dit is zeer gevaarlijk
omdat je niet ziet of er spelers lopen.
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
flights van 2.
Lees ook het artikel over Slow Play.

Bardiensten
Regelmatig hoor ik opmerkingen over de bardiensten.
Onze leden vinden de taken in ons clubhuis ingewikkeld
en soms te druk. De taken worden als te omvangrijk
beschouwd en dat is deels nog waar ook.
Maar wij willen ook een vereniging blijven die van de
leden is , inclusief het clubhuis.
En daar hoort nu eenmaal de inzet van onze leden bij.
Bij deze enkele aandachtspunten die het werken in ons
clubhuis kunnen vergemakkelijken:
 Lees altijd vooraf de clubhuisinstructie. Deze kun je vinden in de map achter de bar of door de link aan te
klikken in de eerste mail met de maandindeling, die je van mij ontvangt .
Of via MijnGCE; www.golfclub-emmeloord . nl MijnGCE inloggencommissiesClubhuiscommissiedan op ‘’ klik hier’’
 Kom op tijd om je te installeren en te oriënteren.
 Of loop een paar dagen van de tevoren eens langs en laat je eens bijpraten..
 Als het druk is tijdens wedstrijden vraag dan gerust even assistentie van een van de aanwezige leden.
 Om routine te krijgen en te houden kun je ook twee bardiensten kort achter elkaar doen.
Alle handelingen zitten er dan nog goed in.
 Als je bent ingedeeld krijg je, 3 maanden vooraf, de eerste mail met deze maandindeling.
En later nog een reminder (1 á 2 weken vooraf).
 Je kunt ruilen met de mensen die op de lijsten staan.
 Leden vinden de bardienst vaak ingewikkeld, maar dat valt in de praktijk mee.
Een goede voorbereiding en met hulp bij drukte is het goed te doen en altijd gezellig.
Ik wens alle bardienstvrijwilligers veel succes en voldoening.
Ria schutte

Handicartwedstrijd
Zaterdag 20 augustus was het weer de dag van de handicartwedstrijd.
45 Leden deden dit keer mee om een bijdrage te leveren aan de
stichting Handicart. Deze stichting bevordert de aanschaf van buggy’s
t.b.v. de minder valide golfers en geblesseerde golfers. Golfers
kunnen lid worden van deze stichting en kunnen dan tegen sterk
gereduceerde tarieven gebruik maken van deze handicarts.
Kijk ook eens op www.handicart.nl
De opbrengst van deze dag was € 600,=

Seniorkampioenen
6 Augustus werd er gestreden om
het senioren kampioenschap.
Dit is een bijna proffessioneel
toenooi. Je blijft net zolang slaan
tot de put valt en dat ook nog
zonder handicapverrekening.
Best spannend voor de hogere
handicappers maar ook dapper.
Zo’n 27 leden hebben deze
uitdaging aangedurfd.

Winnaar werd dit jaar
onze eigen consul voor de
stichting, Bart Oegema.
Hij sloeg maar liefst 45
punten bij elkaar.

Uitslag bij de dames:
1. Suzanne Diederen.
2. Greet Geerts.
3. Carla Busbroek.

Tweede Jan Schonewille
Derde Klaas Karte

Uitslag bij de heren:
1. Marten vanm der Heide.
2. Henk Zelhorst.
3. Berndt Weckesser.

HOE JE EEN GOLFER ECHT BOOS KRIJGT !!
De golfbranche zucht onder een groot probleem n.l. SLOW PLAY en het op eigen houtje invoegen van
flights in een ronde.
Op GCE is het verboden om van een andere dan hole 1 te starten. (of Marshall of wedstrijdleiding hebben anders besloten)

Volgens de etiquette van het golfspel behoort men
golf te spelen in een vlot tempo. Het is de
verantwoordelijkheid van elke flight, om
aansluiting te houden met de flight voor hen.
Indien dit niet het geval is kunnen we spreken van
traag spel (slow play)! Traag spel komt spijtig
genoeg regelmatig voor. Er is niets zo frustrerend
om golf te spelen en heel de tijd te moeten
wachten omdat de flight voor jou traag speelt.
Hieronder vind je enkele tips om het speeltempo wat op te drijven en slow play tegen te gaan:
 Als je voelt dat een achteropkomende groep sneller speelt en dat jijzelf de aansluiting verliest met de groep
vóór jou? Laat de achteropkomende groep dan door, ongeacht het aantal spelers.
 Speel READY GOLF. Sta klaar om te spelen, je mag vóór je beurt spelen, ook al ligt je bal dichter bij bij de hole.
Hier win je heel wat tijd mee. Maar speel de bal alleen als het veilig is.
 Bij het spel op en rond de green plaats, je golftas zodanig dat je bij het verlaten van de green onmiddellijk
naar de volgende afslag kunt gaan. Tas altijd richting volgende afslag meenemen.
Verlaat onmiddellijk de green wanneer je de hole hebt uitgespeeld. Je kan je score noteren op de afslag van
de volgende hole. Om uw extra golfclub niet te vergeten, is het verstandig om deze in de looprichting naar uw
golftas te leggen.
 Bekijk uw putting lijn terwijl uw medespeler aan het putten is. Kijk ook naar de rol van zijn of haar putt zodat
u er mogelijk iets van kunt leren. Nog beter, bekijk de contouren van de hele green nog voordat u deze
oploopt. Kijk eerst naar het totaalbeeld en daarna naar relevante details.
 Haal losse natuurlijke voorwerpen van uw puttinglijn als uw medespeler zijn lijn bekijkt. Repareer uw
pitchmark voordat u uw golfbal markeert. Leg de vlag op een praktische plaats neer als u hem uit de hole
haalt, of pak hem al weer op als u zelf klaar bent met putten.
 Ben je een bal van jezelf of van één van de flightgenoten aan het zoeken? Geen probleem, je krijgt hiervoor 5
minuten, maar laat de achteropkomende ploeg reeds door.
 De voorrang op de baan wordt bepaald door het speeltempo van een flight, tenzij de commissie van de club
anders bepaalt. Belangrijk: het begrip flight houdt ook in, één speler alleen.
Hier nog een paar extra tips voor een sneller spel.
Materiaal:
Geef alles een vaste plek in uw golftas en je broekzak als je gaat spelen. Zorg ervoor dat je de tees, markers en
pitchfork bij de hand hebt, als ze nodig zijn. Geef je golfhandschoen een vaste plek en zorg ervoor dat de golfclubs
opgeruimd in de golftas zitten, zodat je niet naar een bepaalde golfclub hoeft te zoeken.
Kies indien mogelijk alvast uw golfclub terwijl een ander speler (af)slaat. Op de golfbaan kunt u uw situatie alvast
beoordelen zodat u sneller kunt spelen. Zet je golftas zodanig neer, dat je, na je slag direct kunt weglopen.
Oefenswings:
Maak niet teveel oefenswings. Oefenswings zijn niet om te oefenen, maar meer om uw ritme weer even aan te
voelen na het slaan van de vorige bal.
Max 5 min zoeken:
Afgezien of je mee gaat zoeken, kun je alvast naar je eigen golfbal lopen om hem sneller te kunnen spelen.
Blijf je bal niet te lang zoeken en zoek niet naar een bal als je weet dat hij Out of Bounds ligt. Laat bij het zoeken de
achteropkomende partij door op het moment dat duidelijk wordt dat uw golfbal niet snel te vinden is.
Eenmaal andere golfspelers doorgelaten blijft doorgelaten.
Afstanden inschatten:
Schat afstanden in tijdens het lopen of gebruik de sprinkler putjes op de golfbaan voor het schatten van de
afstanden. Dit kan tijdens het lopen en hoeft niet pas als u bij uw golfbal bent.
De Handicap en Wedstrijdcommissie wenst allen een aangenaam REGULAR PLAY en niet SLOW PLAY
Berndt Weckesser

Kom over de Brug bokaal

Alleen u, als golfer, kunt de
meeste bijdragen leveren om
het wachten te minimaliseren.
Waarom langzamer dan vroeger?
 De greens zijn harder en sneller zodat er
meer 3 putts vallen of de tweede putt is
moeilijker en goed kijken kost meer tijd.
 De banen zijn langer, dat betekent meer
looptijd.
 De spelers slaan verder, waardoor ze
langer moeten wachten voordat ze
kunnen slaan en meer moeten zoeken.
 Meer overleg met caddies over onder
andere de stokkeuzes.
 En, last but not least, de belangen zijn
veel groter dan vroeger. Een speler die
een of twee putts mist kan aan het einde
van het seizoen net zijn kaart missen.

Ieder jaar wordt er gestreden om de ‘’Kom over de brug bokaal’’
Dit is een wedstrijd tussen de golfclubs Emmeloord en Lelystad. Er
wordt voor de lunch gestreden op de baan in Lelystad. Hier spelen we
18 holes Greensome. Na de middag wordt er een individuele driebal
stableford gespeeld. Deze 2 wedstrijdvormen geven naast de
afwisseling ook een extra wedstrijdspanning tot en met de laatste hole
in de middag. In 2015 mochten wij deze bokaal ook al meenemen naar
ons clubhuis. Dit jaar was er een ruimer verschil. Met de lunch stond
Emmeloord al met 30 punten voor. Na de individuele wedstrijden
kwam het verschil uit op 75 punten (Lelystad 573 tegen Emmeloord 648).
Een mooi resultaat voor onze spelers, maar belangrijker een gezellige
en sportieve uitwisseling.

Allemaal zaken waar de gemiddelde
amateur geen last van zou hebben ware
het niet dat ze een voorbeeld nemen
aan de spelers die ze op TV zien.

Kampioen Polderbokaal 2016
Dinsdag 2 augustus vertrokken we met 12 dames richting
Almeerderhout, onder aanvoering van onze captain Jolijn
Waalkens. We moesten strijden, met in totaal 6 teams
van elk 12 dames, voor De Poldertrofee. Dit is een melkbus
met zonnebloemen........ Daar gingen we natuurlijk voor!

Het was allemaal heel goed geregeld, ...af en toe wel
miezerig weer... maar wel erg gezellig!
Met scores van: 35,35,36,37,39 en ja hoor, nog een 39 ...
hebben we, met een ijzersterke mix van enthousiaste
damesgolfers, onze GC Emmeloord wel weer even op
de kaart gezet !!
Uitslag:
Dronten 186, Zeewolde 191, Harderwold 192,
DorhoutMees 196, Almeerderhout 199,
En ja hoor:
een afgetekende eerste plaats GCEmmeloord met 221 punten
De melkbus staat dus zeker voor een jaar in Emmeloord!
Groet,
Greet

