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Van het bestuur

Corona:
Het verschijnen van de laatste nieuwsbrief is al weer een 
lange tijd geleden. De reden was dat er veel coronanieuws 
te melden was en daarom heeft het bestuur gekozen voor 
korte nieuwsmails. Het was zaak om alle leden goed en 
tijdig te informeren. 
Ons land en ook de gehele wereld verkeren in een  grote 
crisis. Teveel mensen die zijn gestorven, overvolle zieken-
huizen en IC bedden. Ook de economie heeft een gewel-
dige knauw gekregen. En de actievoerders zijn zeer actief 
geworden.
Onze golfactiviteiten hebben ook 2 maanden volledig stil-
gelegen, daarna zijn we weer geleidelijk, volgens de pro-
tocollen, opgestart. Het is niet zo gezellig, met veel gedoe 
en veel overleg, toch konden wij weer volop onze geliefde 
sport bedrijven. 
De club heeft redelijk kunnen functioneren na de herope-
ning vanaf 11 mei. Vooral de starttijden regeling heeft voor 
veel hoofdbrekens gezorgd. Met Cor Jutten hebben wij 
een prima deskundige op ICT gebied. Cor bedankt voor al 
jouw werkzaamheden achter het toetsenbord.

Na de zomer dachten we weer een normale situatie te 
krijgen. Niets is minder waar, we zitten wederom in een 
lockdown. Dat betekent dat de horeca in ons clubhuis, en 
de kleedkamers niet gebruikt mogen worden. Hoe alles 
zicht gaat ontwikkelen is een grote vraag. Wij gaan voor 
het openhouden van de baan.

Het bestuur dringt er bij de leden op aan de regels goed in 
acht te nemen. Veilig golfen kan. Laten we dat ook waar-
maken. Het is een voorwaarde om open te blijven.

De leden hebben via een enquête in meerderheid (2/3)  
aangegeven niet voor een voortzetting van de starttijden-
regeling te zijn. Wij zijn wel verplicht om een registratie 
bij te houden van iedereen die de baan of het clubhuis 
betreedt. Voorlopig blijft deze regeling van aanmelden of 
inschrijven verplicht.

Inmiddels is de peiling over de starttijden al weer achter-
haald. Er ligt nu een dringend advies, aan alle clubs, om 
starttijden in te voeren. Wij denken momenteel na welk 
systeem het beste is, in onze situatie. De verwachting is 
dat wij begin november een goed werkend systeem kun-
nen invoeren.

Tijdens deze tweede lockdown zullen de clubhuismede-
werkers en vrijwilligers dagelijks aanwezig zijn om gas-
ten te ontvangen, de telefoon te beantwoorden en voor 
de verkoop van ballenmuntjes. Wij willen ook leden en 
gasten kunnen helpen met inschrijven e.d. die niet via 
de computer hun inschrijving kunnen realiseren. Jullie 
hebben ook gemerkt dat de gang van zaken rondom de 

wedstrijden zijn aangepast. Dit is vooral bedoeld om geen 
opeenhoping van spelers in en om de baan te krijgen.

Er is een succesvolle ledenwerfactie gestart. Aspirant 
golfers hebben tijdens de Corona crisis de weg naar de 
golfsport gevonden. De actie loopt tot eind dit jaar, het 
bestuur overweegt om volgend jaar weer een actie op te 
zetten.

Algemene ledenvergadering:
Ondanks de vele protocollen is het ons toch gelukt om 
veilig een ledenvergadering te houden. Bij de Rabobank 
vergaderen was dit keer geen optie. We hebben beslo-
ten om in de nieuwe schuur te vergaderen. Kan ook be-
schouwd worden als de offi  ciële ingebruikname. Het is 
goed gegaan, maar het geluid was niet optimaal.
Op de foto kunnen jullie zien hoe de opstelling is geweest.
De fi nanciën van afgelopen jaar en de begroting voor vol-
gend jaar zijn goedgekeurd.
Het volledige verslag kunnen jullie vinden onder Mijn GCE.

Afscheid Jolijn Waalkens:
Tijdens deze Ledenvergade-
ring is stilgestaan bij het af-
scheid van Jolijn Waalkens als 
ledenadministrateur. De lede-
nadministratie is een van de 
achilleshielen van onze vereni-
ging. Van meer dan 700 leden 
moeten de mutaties bijgehou-
den worden en nieuwe leden 
moeten correct zijn ingevoerd. 
Denk ook eens aan de 700 en-
velopjes welke jaarlijks gevuld 
moeten worden met labels, 
pasjes ed.
Zij heeft vanaf de start van de golfclub deze ledenadmi-
nistratie verzorgd.
Ook heeft zij veel gedaan op ander terrein voor de golf-
club. Jolijn is een belangrijke initiatiefneemster van de 
rabbits. 
Veel heeft zij bijgedragen aan het reilen en zeilen van onze 
club, Jolijn hartelijk bedankt namens alle leden.



De leden administratie is overgedragen aan Jantsje 
Kleinsma.

Nieuwbouw:
Ondanks alle Corona  problemen kon de start van de 
nieuwbouw op 20 maart beginnen. De oude buggy-con-
tainers zijn door Bart Oegema weer in de oorspronkelijk 
staat gebracht en afgevoerd. De klussengroep heeft al het 
puin, oude materialen en stelcomplaten verwijderd. Hier-
na is bouwbedrijf Bosma voortvarend aan de slag gegaan. 
Met dit bedrijf was het zeer prettig samenwerken en het 
resultaat mag er zijn. De grote vraag was, hoe de kleur-
stelling er in de praktijk uit zou komen te zien. Op advies 
van Reddy Sytsma, ons golfl id en architect, is alles zeer 
geslaagd te noemen.

Ook de kosten zijn binnen de raming gebleven. Waarbij 
opgemerkt moet worden dat Bosma coulant is geweest 
met de doorberekening van het meerwerk. De samen-
werking tussen onze vrijwilligers en de medewerkers van 
Bosma heeft ook bijgedragen aan de snelle en voordelige 
bouw.

Uit de meevallers kon de verharding van het achtererf ver-
nieuwd en hersteld worden.
De klussengroep heeft de bouwplaats keurig opgeruimd 
en afgewerkt. Wij zijn aan alle vrijwilligers veel dank ver-
schuldigd. 

Verlichting drivingrange:
De beloofde verlichting op de drivingrange is inmiddels 
gereed. Het afsturen van de onderdelen heeft lang op zich 
laten wachten. Maar het resultaat mag er zijn. Leden kun-
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nen nu tot 21.30 
uur een balletje op 
de drivingrange slaan. 
De verlichting staat aan de 
rechterkant van het veld. Dit 
is gedaan om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken 
voor onze buren en de weggebruikers. Er staan 2 energie 
zuinig led lampen op het veld gericht elk van nog 
geen 140 watt en twee lampen binnen.
Als je binnenkomt dan gaat een van de binnen- 
lampen branden d.m.v.  een bewegingssensor.
De tweede lamp gaat aan als de grote lampen 
worden ingeschakeld. 
Inschakelen van de grote lampen, door eenmaal kort op 
de groen knop aan de wand te drukken en uitschakelen 
door nogmaals kort op de 
groene knop te drukken.
De lampen kunnen aangezet 
worden vanaf zonsonder-
gang en tot uiterlijk 21.30 uur. 
Als je weg gaat de lampen al-
tijd zelf uitzetten anders 
branden ze voor niets tot 
21.30 uur !!!!                          

Willy Schutte



Van de marshall commissie

Onze golfbaan is momenteel in puike conditie, geen wa-
teroverlast en een goede grasgroei. Er zijn wel veel op-
merkingen over de rough, deze is te moeilijk om een bal te 
vinden en als je hem gevonden hebt, te moeilijk om de bal 
er uit te slaan. Onze architect Michiel van der Vaart heeft 
hier een advies over geschreven. De meeste fairways zijn 
in de loop der jaren steeds smaller geworden en dienen 
in de meeste gevallen breder uitgemaaid te worden. Ook 
de greens zijn in een aantal gevallen te klein of hebben 
een onjuiste vorm. De baancommissie is in overleg met 
de fi rma Vos om dit op te lossen. Ook de rough wordt in 
oktober in zijn geheel gemaaid en het maaisel zal worden 
afgevoerd. De rode buitenlijn geeft aan waar de grenzen 
van de fairways dienen te lopen. (hole 1)
Helaas moeten de harken nog achterwege blijven, ook de 
prullenbakken blijven gesloten.

Waterkraan in het toilet op de terp:
We hebben nu een goede 
watervoorziening op de terp 
bij de toiletten en wasbakjes. 
Bart, Ton en Lauran hebben 
dit in orde gemaakt. Echter 
het is voor sommige spelers 
moeilijk om na het handen-
wassen de kraan goed te 
sluiten. De voorraad water 
is dan snel op. Om dit te on-

dervangen zijn er nu zelfsluitende kranen gemonteerd. 
Ook bij het doorspoelen even opletten of de waterstroom 
in het toilet ook stopt.
Het systeem werk op een accu en een zonnepaneel. Een 
speciale pomp houdt de druk op de waterleiding. Als er 
een kraan niet sluit dan wordt het reservoir leeggepompt. 
Ton en Lauran vullen het waterreservoir met schoon lei-
dingwater, echter omdat dit water lange tijd stilstaat advi-
seren wij om dit water niet de drinken.

Net als andere jaren zullen ook nu, conform het beleids-
plan GCE, van november 2020 tot en met februari 2021 
geen marshalls in de baan te zien zijn. De reden is dat in 
deze periode de baan vanwege weersomstandigheden te 
veel te lijden kan hebben van de handy car. 

Het afgelopen seizoen is wat betreft calamiteiten goed 

verlopen: de AED en de EHBO-trommel zijn ongebruikt 
gebleven,
Alle marshalls, ook de tijdelijken tijdens de eerste lock-
down,  worden bedankt voor hun inzet de afgelopen pe-
riode.

Bert Prudhomme

Baancommissie:

Mocht het door de vele regen te nat worden, dan kunnen 
de handy cars alleen nog maar op hole 5 t/m 9 rijden, be-
neden zal dan niet mogelijk zijn.

De valkjes hebben dit jaar hun best gedaan, de overlast 
van muizen is aanzienlijk geslonken!



Van de rabbit commissie

Na de lockdown en vanaf het moment dat er weer wed-
strijden georganiseerd mochten worden, zijn we op zater-
dagmorgen weer gestart met Rabbitwedstrijden.
De leden die al in de winter begonnen waren met lessen  
wilden zo snel mogelijk hun theorie examen en handicap 
gaan halen, dus was er meteen veel animo voor deze 
wedstrijden.

Er kwamen ook veel nieuwe lessers bij, die door Michael 
naar de Rabbits doorverwezen werden. 
Wekelijks kwamen er soms wel 15 deelnemers die alle-
maal zeer enthousiast waren,
Als afsluiting van het zomerseizoen hebben we op 3 okto-
ber naast de 9 holes par 3 wedstrijd, een puttingwedstrijd 
en chippingwedstrijd gehouden. 
Er waren 14 spelers en na een spannende play off  op de 
puttinggreen, was Rens Koenen de winnaar. Hij had de 
par 3 wedstrijd en de Puttingwedstrijd gewonnen. Wout 
Beekman was de beste bij de Chipping wedstrijd.
Door de Coronamaatregelen was het clubhuis gesloten en 
konden we helaas niet op koffi  e en gebak trakteren! 

Het was een gezellige morgen en  we horen van de spelers 
dat ze veel ervaring opdoen op deze ochtenden. Ze leren 
ook veel andere spelers kennen zodat men groepjes vormt 
om met elkaar de baan in te gaan.

Iedere zaterdagmorgen  staan we weer paraat. Inschrijven 
tussen 9.30-9.45 uur! 

Jolijn Waalkens

Van de Business- en PR commissie

Dagje golfen met Loes van der Linden

Het is gebruikelijk om jaarlijks  voor onze business/spon-
sorleden op een 5-tal donderdagmiddagen een golftoer-
nooi te organiseren en in de maand september een spon-
sordag. 
Leden business/sponsoren worden uitgenodigd en af-
hankelijk van het sponsorcontract kan een aantal (busi-
ness)gasten worden uitgenodigd om mee te spelen of om 
eventueel aan een golfclinic mee te doen.
Door de Corona zijn begin maart alle competities, ed. ge-
annuleerd. Jammer, maar voor ieders veiligheid was dat 
het beste besluit. 
Eind augustus heeft de commissie besloten weer een 
aantal data te reserveren voor de competitie van de busi-
ness/sponsorleden. De eerste wedstrijd was op 17 sep-
tember jl.. Er werd fl ink ingeschreven en er kon met een 
maximaal aantal deelnemers net binnen het vastgestelde 

protocol worden gegolfd. De grote baan lag er netjes bij, 
de weersomstandigheden waren goed en er zijn weer fl in-
ke scores behaald.  
We hebben van onze leden business/sponsoren veel po-
sitieve reacties ontvangen en wij ervaren dit ook als steun 
in deze lastige Coronatijd.
Helaas is door de weersomstandigheden op donderdag 8 
oktober de tweede donderdagmiddag afgelast. Er zijn nu 
nog drie donderdagmiddagen gepland en wij hopen, dat 
de weersomstandigheden dan meewerken. 
Tip: kijkt u eens op de website van Golfclub Emmeloord 
>menu>sponsors

Met vriendelijke groet,
Jan Hoek
Voorzitter Business en PR commissie

Vanmorgen heb ik samen met Albertje Koster gegolfd. En 
wat gebeurt er beneden op hole 9!!!!! Ik sloeg mijn bal 
richting de green maar hij week een beetje af en verdween 
in de struiken aan de rechterkant helemaal vooraan. Dat 
zien we dan wel weer. Dus ik zoeken over de grond en 
niets te vinden. 
Ik keek een beetje om me heen en wat zag ik??? Mijn 
golfbal. Hij lag op een tak van een struik. Ik kon hem zo 
pakken want hij lag op ooghoogte. 
Dat was wel even een stunt. Het is trouwens veel moeilij-
ker dan een hole in one.



In april 2017 zijn op het dak van de domeinschuur zonne-
panelen geplaatst. Op de laatste Algemene Leden Verga-
dering werd de vraag gesteld of dit wel een goede inves-
tering is geweest.
De investering was circa € 40.000,-. Een heel bedrag ech-
ter met een duidelijke terugverdiencapaciteit.
Naast dat deze panelen zijn geplaatst zijn er ook nog wat 
andere duurzaamheidsmaatregelen getroff en.
Geregistreerd wordt hoeveel stroom de panelen opleveren 
en verder hebben wij de overzichten van de energiemaat-
schappij. Wat wij verbruiken en wat wordt terug geleverd.
Deze cijfers fl uctueren: weersomstandigheden, meer of 
minder stroomverbruik vanwege installaties (denk aan 
veel sproeien in warme periodes), enz. Al met al kunnen 
wij stellen dat de investering een jaarlijks rendement ople-
vert van circa 5 à 6% door de teruglevering aan het net en 
de daarmee samenhangende lagere energiekosten. 

Sinds wij het terras anders moesten in-
richten, vanwege de voorschriften rond 
COVID19 besmetting, is  roken op het 
terras niet meer gewenst.
Naast het terras staan een paar tafels, bij 
zonnig weer gezellig aangekleed met de 
groene parasols, waar roken wel is toe-
gestaan.
Niet iedereen is op de hoogte van deze 
regel; reden dat we de bordjes maar iets 
duidelijker hebben opgehangen.
Waarom die keuze? We hebben, zowel 
binnen als op het terras, een ruimere op-
stelling moeten maken. Aan de tafels mo-
gen max. drie soms vier mensen zitten. In 
vergelijking met vroeger zijn er maar een 
beperkt aantal zitplaatsen in het clubhuis, 

Onze 5 buggy’s staan inmiddels onderdak in de nieuwe 
loods. De roldeur met afstandsbediening maakt het in- en 
uitrijden extra gemakkelijk. Sleutels, buggy’s en parkeer-
plek zijn genummerd.

Zonnepanelen

Rookbeleid
waar roken verboden is, beschikbaar. Het 
terras is nu bij het clubhuis getrokken en 
dus geldt daar ook de regel “niet roken”. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden 
kunnen de screens van het terras geslo-
ten worden en was het roken ook al ver-
boden. In de huidige omstandigheden is 
dan ook besloten om het terras rookvrij 
te maken. 
Verder zijn wij een sportaccommodatie. 
Landelijk wordt gestreefd om daar een 
rookverbod te heff en.
Zo ver hebben wij het niet laten komen 
alhoewel we begrijpen dat in deze koude 
maanden de ‘rookhoek’ als minder prettig 
wordt ervaren. Wij verwachten echter dat 
u de regels zult respecteren.

Procedure is nog steeds: reserveren bij de bardienstme-
dewerk(st)er in het clubhuis. Op de dag zelf u daar mel-
den. U wordt ingeschreven, kunt afrekenen en de sleutel 
wordt uitgereikt. In de buggy ligt een pakje hygiënische 
doekjes zodat u de aanraakplekken kunt schoonmaken 
en na gebruik schoon kunt achter laten. Indien u de bug-
gy deelt met iemand die niet tot uw huishouding behoort, 
adviseren wij een mondkapje. Gratis te verkrijgen bij de 
balie van het clubhuis. 
Op de wekelijkse wedstrijddagen wordt gezorgd dat er al-
tijd 2 buggy’s beschikbaar zijn. Reserveren in het clubhuis 
blijft echter noodzakelijk! Het Bestuur beraadt zich nog 
over een eventuele uitbreiding met een 6e buggy.
Van belang is dat u bij het uit- en inrijden van de schuur 
met de buggy de roldeur ook weer achter u sluit. Te vaak 
wordt geconstateerd dat de roldeur open staat en dat 
zelfs hele nachten. En dat moeten we niet willen !

Stalling Buggy’s



In de vorige nieuwsbrief was heel summier uitgelegd wat 
er na 1/1/2021 gaat gebeuren met het berekenen van de 
handicap. Ook zijn, nu de baan klaar is en de nieuwe rou-
ting ingevoerd, de nieuwe handicap tabellen beschikbaar 
gekomen. Hierover zijn vragen o.a. wat betekenen de af-
korting CR en SR.
Om dit te verduidelijken, hier onder een uitleg hoe de han-
dicap zal worden berekend.
In het WHS krijg je een handicap die is gebaseerd op het 
gemiddelde Dag Resultaat van de beste 8 uit de laatste 
20 qualifying scores.

Het Dag Resultaat (in het Engels: Score Differential)
Elke keer als je een qualifying score invoert, wordt die 
score omgezet in een ‘Dag Resultaat’ (SD). Het SD is je 
prestatie van die dag omgerekend naar een standaard-
baan. Je dag-resultaat wordt toegevoegd aan je lijst met 
eerdere resultaten. Vervolgens wordt het gemiddelde be-
paald van de beste 8 resultaten van je laatste 20 ronden. 
Dat getal is je nieuwe handicap.  
Het SD wordt berekend via onderstaande formule:
Dag resultaat (SD) = (113 / SR)  x  (Aangepaste Bruto 
Score – CR)
Bij de berekening worden de volgende parameters ge-
bruikt:

113
Dit is de moeilijkheid graad van een baan met een stan-
daardmoeilijkheid..

Slope rating (SR)
De slope rating geeft het aantal slagen aan dat een speler 

extra ontvangt ten opzichte van een scratch speler (hcp 0) 
en geeft daarmee dus de relatieve moeilijkheidsgraad ten 
opzichte van de scratch speler aan. De course rating zegt 
in absolute zin meer over de moeilijkheidsgraad van een 
baan, want hoe hoger de course rating, hoe meer slagen 
een scratch speler nodig heeft om de baan te spelen.

Aangepaste Bruto Score
De waarden waarmee een handicap wordt berekend, zul-
len in het WHS geen stableford-punten meer zijn. In het 
WHS wordt gekeken naar je bruto score tot een maximum 
van een netto dubbele bogey (de eerste score die geen 
stableford-punten meer oplevert). Voorbeeld: men “krijgt” 
2 slagen op een par 4 à ABS = 8.

Course rating (CR)
De course rating geeft de moeilijkheidsgraad van een 
golfbaan aan. Er wordt gekeken naar het landingsgebied 
van een bal vanuit het perspectief van twee type golfers: 
scratch - en bogey-golfers (Heren hcp 20, Dames hcp 24). 
Liggen er in die landingsgebieden hindernissen, staan er 
bomen of maakt de hole een bocht? Of is het landings-
gebied gemakkelijk omdat het vlak, breed en kort is ge-
maaid? Vervolgens wordt gekeken welke moeilijkheden 
scratch- en bogey-golfers treff en bij hun tweede slag en 
natuurlijk ook op en rond de greens. 

Uitleg vanuit de NGF over de WHS

Met dank aan Jan Hamersma

Verdere uitleg World Handicap System (WHS)

Wat een natuur op onze mooie Golfbaan
De baancommissaris maakte 
een mooie foto van de wilde or-
chideeën. Met dank aan Chris 
van der Riet



Kopij voor volgende nieuwsbrief mailen 
naar Koos Obbema.  vanelkob@planet.nl

Sponsor layout van deze nieuwsbrief: Drukkerij Feiko Stevens

Triade Vitree - De Peppelstek Urk(WHS)
Triade Vitree biedt jeugdhulp aan kinderen en jongeren in Flevo-
land, IJsselland en omstreken, vanuit 130 locaties.

Op een mooie locatie bij het bosgebied van Urk biedt De Pep-
pelstek 20 tot 25 jongeren met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking dagbesteding.

In kleine groepen gaat de jeugd samen met de leiding actief aan 
de slag met het maaien van het gras, het snoeien van de bomen 
en het kloven van hout. Of zij gaan knutselen, schilderen, wande-
len.

De Peppelstek gaat uit van het principe ‘samen werken, zoals in 
het normale leven’. Het bieden van structuur is een belangrijk on-
derdeel.

De OGD schenking € 4.800,-- voor een schommel voor De Pep-
pelstek op Urk is een initiatief van Hans Rusius, consul GC Emme-
loord en Luc ter Heide Regioconsul Noord-Oost.

Het jaar 2020 is een zeer lastig. Corona blijft ons nog 
steeds lastig vallen. Ook de Stichting Old Grand Dad 
Stichting heeft alle wedstrijden afgelast, mede omdat de 
opa’s tot de risicogroep behoren.

Achter de schermen is echter ook in 2020 hard gewerkt 
aan  verschillende projecten, waarvoor ruim 11.000 euro 
door de stichting is bijgedragen. Bij Flevoboys, via Jan 
Papma, hebben we de drie G-teams kunnen voorzien 
van voetbaltassen, in Almere kon voor De Stek een pony 
worden aangeschaft en nu heeft de stichting besloten de 
Peppelstek op Urk te voorzien van een speciale schom-
mel.

Mooie resultaten! 

We blijven opzoek naar nieuwe projecten in de Nooroost-
polder – bel of mail me!!

Hans Rusius
0653412810 of whrusius@hotmail.com


