Kopij nr. 10 inzenden vóór 10 november a.s. !!!

Bestuur
Aan het einde van deze mooie golfzomer kunnen wij terugkijken op een, nu al, geslaagd golfseizoen. De meeste
toernoooien zijn voorbij. We kunnen spreken van een goede deelname en vooral een sportieve sfeer. Ook de vaste
activiteiten genieten een goede belangstelling. De maandelijkse seniorencompetitie en de vriendendag werken
drempelverlagend voor leden die nog enige schroom hebben om aan wedstrijden mee te doen. Ik wil alle leden
uitnodigen om eens aan een wedstrijd mee te doen. Je kunt dan de gezelligheid ervaren en van enige wedstrijddruk
is nooit sprake.
De baan ligt er dit jaar voortreffelijk bij met een perfecte grasmat. Ook de rough is gemaaid en het maaisel
afgevoerd. Om het spelplezier te vergroten en de doorstroming te verbeteren zal de rough vaker gemaaid gaan
worden. We willen wel rekening houden met de oorspronkelijke inrichting van de baan. Op veel banen heb je last
van de bomen en bij ons van de rough.
Het bestuur heeft in een themavergadering gesproken over het onderhoud van de baan en de mogelijkheden om de
baan nog ‘’spannender’’ maken. Er zullen een paar extra afslagen worden aangelegd om meer variatie in het spelen
te krijgen. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheid om de baan in natte tijden meer open te houden.
Bijv. baan 1-4 en 5 + 9 open te stellen, zodat er dan een volwaardige lus kan worden gemaakt met de holes 3,6 en 8
van de kleine baan. De natte plekken zullen binnenkort, in beperkte mate, aangepakt worden. We moeten de
uitkomst van het gemeentelijk onderzoek nog afwachten, maar vooruitlopend daarop zullen er maatregelen worden
genomen om bij zware buien het water via kleine greppeltjes en verlagingen grotendeels af te voeren.
Kortom, plannen en werk voldoende.
Willy Schutte

Ready Golf
Naar aanleiding van reacties op het stukje over Ready Golf in de vorige nieuwsbrief, vind je nu een nadere uitleg
over deze manier van spelen. Ready Golf is in de USA geïnitieerd om de snelheid in de baan te bevorderen.
Ready Golf wordt zowel bij het afslaan toegepast als bij het slaan door de baan. Zodra een speler klaar is om te slaan
en het veilig is om dat te doen, slaat hij.
Het betekent feitelijk dat je de regel, die bepaalt wiens beurt het is om (af) te slaan (regel 10), negeert. Dat is in
principe volgens de golfregels mogelijk, omdat op een verkeerde volgorde van afslaan bij strokeplay (en dus ook bij
stableford) wedstrijden geen straf staat (regel 10-2-c). Let op: bij matchplay wedstrijden kan wel een probleem
ontstaan: indien een speler speelt, wanneer zijn tegenstander had moeten spelen, dan mag je eisen dat de speler
zijn slag laat vervallen en opnieuw slaat (regel 10-1-c). Dus geen Ready Golf spelen bij matchplay. Wel moet van
tevoren worden afgesproken dat Ready Golf in een ronde is toegestaan. Dat kan de wedstrijdcommissie bepalen
voor een specifieke wedstrijd of kan je afspreken in je flight. Ready Golf kan echter niet worden verplicht of als een
algemene (plaatselijke) regel worden ingesteld. De golfregels mag je niet veranderen.
Omdat er nogal eens discussie is over wie het eerste moet (af)slaan, hieronder de normale regels voor de volgorde,
die je moet aanhouden indien geen Ready Golf is afgesproken:
De eerste maal afslaan in een wedstrijd wordt bepaald door de speelvolgorde die de wedstrijdcommissie heeft aangeven.
Deze staat op je scorekaart. Is er geen indeling, evenals in onderlinge wedstrijden, dan beslist het lot.
Na de iedere gespeelde hole slaat de speler het eerste af (“heeft de eer”) die de vorige hole het beste heeft gespeeld:
In strokeplay is dat de speler die het minste aantal slagen heeft gedaan (onafhankelijk van handicap verrekening)
In matchplay is dat de speler die de hole heeft gewonnen (het minste aantal slagen heeft gedaan, afhankelijk van handicapverrekening)
In stableford is dat de speler die de hole het beste heeft gespeeld ( meeste stableford punten, afhankelijk van handicapverrekening)
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De Regel- en handicapcommissie.

Heren vriendendag

Old Grand Dad (OGD)

Op dinsdag 20 september hield de Herendag haar
jaarlijkse vriendendag. De bedoeling is een vriend
uit te nodigen om samen met ons een gezellige
herendag te hebben. De opkomst was zeer goed
met 56 deelnemers. Op alle holes werd met dubbele
flights gestart. Desondanks verliep de dag vlot en
viel het wachten mee. Een zeer gezellige dag welke
werd afgesloten met een smakelijk Chinees buffet.

Vorig jaar heeft GC Emmeloord zich aangesloten bij de
stichting Old Grand Dad en nu al heeft deze landelijke
stichting tot ons grote genoegen een aanvraag uit
onze eigen regio goedgekeurd.
Het “Gezinshuis Voor Elkaar” van Rinus Krone en
Willie ten Napel uit Tollebeek heeft een financiële
bijdrage aangevraagd voor een speciale
nestschommel. De OGD heeft onlangs besloten
hiervoor een bedrag van € 3500,-- ter beschikking te
stellen. We hebben er alle vertrouwen in dat de
huisgenoten van Rinus en Willie veel plezier aan deze
schommel zullen beleven.
Vanaf september 2015 heeft de stichting Old Grand
Dad 21 leden bij onze club. Deze opa's doneren
jaarlijks minimaal € 20,- aan deze landelijke stichting.
Jaarlijks wordt er een wedstrijd gehouden voor
OGD leden. Alle opa's van onze club zijn van harte
uitgenodigd om ook lid te worden. Nadere
informatie over de uitgangspunten en doelstelling
van de OGD bij Hans Rusius (clubconsul OGD) of op
de website www.oldgranddad.nl.

23 november Algemene leden vergadering !!!
-------------------------------------------------------------Themabespreking bestuur.
De volgende thema bespreking van het bestuur gaat
over ons clubhuis. Wij vragen naar jullie meningen.
Wat is goed, wat kan anders of beter in ons clubhuis?
Reacties naar: voorzitter@golfclub-emmeloord.nl

Rabobank Noordoostpolder – Urk blijft hoofdsponsor.
Tijdens onze jaarlijkse sponsor- en businessclubdag op 8 september is de
nieuwe sponsorovereenkomst tussen Golfclub Emmeloord en de
Rabobank Noordoostpolder–Urk ondertekend. Al sinds de oprichting is
de Rabobank onze hoofdsponsor.
Deze overeenkomst gaat verder dan enerzijds een financiële bijdrage en
Anderzijds de gebruikelijke publicitaire uitingen.
Deze overeenkomst is veel meer een samenwerkingsovereenkomst.
Tijdens de Open Golfdagen is de Rabobank duidelijk vertegenwoordigd en
draagt bij aan nieuwe contacten en proeflessen en dus nieuwe leden.
Ook de Rabo wedstrijden enclinics zijn erg populair en geven een goede promotie van de golfsport in onze
regio. Ook verstrekt de bank een sponsorbijdrage voor de kleding van de competitiespelers en niet te vergeten dat wij twee keer per jaar onze Algemene Ledenvergadering mogen houden in het bedrijfsrestaurant
van de Rabobank met daarbij een uitstekende verzorging.
Kortom een prima samenwerking
Rabobank Noordoostpolder – Urk.
Hartelijk bedankt.

Clubkampioenschappen

Op 24 september werd er gestreden om het dames en
heren strokeplay clubkampioenschap.
Deze wedstrijd werd gehouden over 27 holes. Er is
gestart met een voorronde van 9 holes en daarna 18
holes. Er werd gespeeld zonder handicapverrekening.
Voor een ieder een hele uitdaging , zeker voor de
hogere handicappers.
De handicaps lagen tussen de 3,4 en 25,5.
Er deden18 heren en 3 dames mee
De uitslag was als volgt
Dames: - 1e Linda de Rijke
- 2e Alinka Spijkers
- 3e Greet Geerts
Heren: - 1e Tom Mulder
- 2e Ronald Spijkers
- 3e Vincent Rebel,

Winnaar sponsorcup

Deelname aan 25 toernooien
Tijdens de afgelopen
clubkampioenschappen
strokeplay stonden 3
jubilarissen in het
zonnetje.
Voor Max Brus, Alinka
Spijkers en Ronald
Spijkers was het de 25ste
keer dat zij deelnamen
aan een van de
toernooien bij onze
vereniging.

Winnaars sponsorcup op 8 september:
- 1e Gerrit Steenge.
- 2e Rien de Grauw.
- 3e Nico Bleeker.

Van harte proficiat.

Rabbit-activiteiten.
Het rabbit zomerseizoen 2016 is weer voorbij en afgesloten met een gezelligheidswedstrijd en behendigheidsspelletjes. De rabbitwedstrijden worden gehouden voor
beginnende golfers en zijn bij uitstek geschikt om, naast
de lessen van de pro, ook de regels en etiquette te leren.
Ook leert men andere beginnende spelers kennen.
Vaak trekt men met elkaar op.
Rabbitwedstrijden zijn gezellig en leerzaam.
Vanaf 1 oktober worden er op de zaterdagmorgen wedstrijden georganiseerd. Schroom niet en meld je aan.

De rabbitcommissie.

