
15 jaar

 Uitnodiging
Clubkampioenschap Strokeplay

Senioren–Mix uitwisseling Shortgolf Swifterbant 

Heren-Vriendendag

Damesdag uitwisseling Heerenveen 

Businessmiddag / Zomeravondcompetitie

Zondag 22/9 

Maandag 23/9 

Dinsdag 24/9 

Woensdag 25/9 

Donderdag 26/9 

Zaterdag 28/9 Rabbits Funwedstrijd 09.00-11.00 uur

Feestelijke Jubileumwedstrijd 11.00-13.30 uur
 of 14.30-17.00 

uur
Borreluurtje

Buffet

17.00-18.00 uur

18.00-19.30 uur 
(eigen bijdrage ϵ 15 
pp)

Feestavond met muziek 19.30-........... uur

Opgave voor de feestavond kan door het sturen van een mail naar: 
 secretaris  @ golfclub-emmeloord.nl

Geef a.u.b. aan met hoeveel personen u komt, en of u ook gebruik wilt maken van het buffet.
(Partners zijn welkom)

Opgave voor de wedstrijden: mijn GCE.
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Van het bestuur

De zomer is al weer aan het afbouwen, al merk je dat nog 
lang niet aan de golfactiviteiten. Dagelijks wordt er veel op 
onze mooie baan gespeeld. De par 3 baan lijkt zelfs aan 
populariteit te winnen. De grote baan heeft de renovatie 
goed doorstaan. Ook de droogte heeft geen negatieve ef-
fecten opgeleverd, dat is mede dankzij de goede zorgen 
en de beregeningsinstallatie. 

Jubileum 1.
 25 november 2019 is het alweer 15 jaar geleden dat onze 
golfclub is opgericht. Toen gestart met de par 3 baan, 5 
jaar later uitgebreid met de grote baan op  de terp. Een 
prachtige combinatie met de Wellerwaard. Wij willen dit 
jubileum op bescheiden schaal met elkaar beleven. Zon-
dag 22 september wordt om het clubkampioenschap 
strokeplay gespeeld. De gehele week hierop volgend 
worden er dagelijks extra activiteiten georganiseerd welke 
gekoppeld zijn aan de reguliere wedstrijden.
Zaterdag 28 september wordt deze week afgesloten met 
een leuke gezelligheidswedstrijd. We starten op 2 tijdstip-
pen: 1ste ronde 11.00 uur en de 2de om 14.30 uur. Op-
gave voor een van de twee wedstrijden kan via mijn GCE.
Zaterdagavond 28 september organiseren wij een feest-
avond voor de leden én hun partners. 
Om 18.30 uur is er voor allen een buff et. Wij vragen hier 
een kleine bijdrage voor, € 15,- per persoon.
Coen en Marieke Dassen (Sfeercompagnie) zorgen deze 
avond voor gezellige muziek.
Opgave via mail:    secretaris@golfclub-emmeloord.nl
Het bestuur hoopt veel leden op deze dagen te ontmoeten.

Drivingrange
Longhitters.
Het bestuur krijgt nog steeds klachten vanwege ballen 
welke vanaf de drivingrange op het erf  aan het eind van 
de drivingrange worden geslagen. Wij hebben afgespro-

ken dat dit niet 
meer zal gebeu-
ren. Er zijn enkele le-
den die menen zich niet 
aan deze afspraak te hoe-
ven houden. Als er ballen op 
dit erf worden geslagen is dat gevaarlijk en de paarden 
schrikken hier van.
Graag begrip hiervoor. De golfclub heeft een paar 
jaar geleden al een forse schadeclaim ontvangen. 
Meldt het ook aan elkaar en bij het bestuur als er 
mensen zijn die verder slaan dan het net, welke 
aan het eind van de drivingrange geplaatst is.

Afzwaaiers.
Probeer ook te voorkomen dat er ballen vanaf de dri-
vingrange belanden over de weg, of op het naastgelegen 
perceel. Ga zoveel mogelijk onder het afdak staan of aan 
de rechterkant van het veld.

Renovaties Baan:
De aanpassingen t.b.v. de ontwatering op de golfbaan zijn 
afgerond. De eff ecten moeten nog blijken na een lang-
durige regenperiode, maar de verwachtingen zijn hoop-
gevend. De komende tijd worden nog enkele reparaties 
verricht. De fairways worden deze herfst doorgezaaid met 
een grasmengsel welke beter groeit, met een betere be-
worteling en goed tegen natte en koude omstandigheden 
kan. 
Ook zal de rough eind september/oktober worden ge-
maaid en het maaisel wordt afgevoerd.
De nieuwe afspraak met aannemer Vos is om ieder jaar 
eind mei ongeveer 50% van de oppervlakte rough te 
maaien. Zeg maar, daar waar er regelmatig ballen verloren 
gaan en veel zoektijd nodig is. 

Erf:
Het erf wordt ook opgeknapt. Vooral de singels worden 
opgeruimd en de stobben gefreesd. Daarna worden de 
singels mooi vlak gemaakt en voorlopig met gras inge-
zaaid. In het voorjaar van 2020 wordt een besluit geno-
men over de defi nitieve beplanting ed.

Ledenadministratie:
Jolijn Waalkens heeft aangegeven dat zij eind dit jaar wil 
stoppen met de ledenadministratie.
Zij heeft vele jaren met veel inzet en veel plezier deze be-
langrijke taak binnen onze club vervuld.
Het bestuur zoekt nu een vervanger. De ledenadministra-
tie is niet al te omvangrijk en de werkzaamheden kunnen 
in eigen tijd worden ingevuld. Het tijdsbeslag is ongeveer 
2 uur per week. 
De voornaamste werkzaamheden zijn:
• invoeren nieuwe leden in een voorgeprogrammeerd 

ledensysteem.
• wijzigingen aanbrengen in ledengegevens
• controle houden op vervallen proefperiodes.
• bestellen en uitdelen tassenlabels en jaarstickers .
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Voor informatie kunt u Jolijn Waalkens mailen of bellen.
Telefoon: 06 27028744  
Mail:   jolijn.waalkens@gmail.com

Opgave en nadere info via de secretaris: 
secretaris@golfclub-emmeloord.nl

Jubileum 2.
15 jaar geleden is onze golfclub opgericht. Er is gestart 
met de aanleg van de PAR 3 baan. Deze baan is aangelegd 
met de hulp van veel vrijwilligers. 10 jaar geleden is in sa-
menwerking met de gemeente Noordoostpolder de grote 
baan op de terp aangelegd.  Onze golfactiviteiten passen 
uitstekend binnen de ontwikkeling van de Wellerwaard. 
Een recreatieve verbinding tussen Emmeloord en het 

Kuinderbos. De wens 
van het toenmalige ge-
meentebestuur, is een 
volwaardige golfbaan 
voor een brede laag van 
de bevolking. Het lid-
maatschap mag niet te 
duur worden, dus laag-
drempelig.
Golfclub Emmeloord re-
aliseert deze laagdrem-
peligheid door veel ta-
ken met de hulp van vele 
vrijwilligers uit te voeren. 
Een ieder draagt zijn 
steentje bij.
Onze baan en accom-
modatie hebben inmid-
dels een goede naam 
onder de golfers. Het 
is een uitdagende baan 
met veel verrassingen, 
het onderhoud is op 

orde en de sfeer en gezelligheid wordt alom geroemd. 
Deze goede sfeer en het gaan staan voor jouw vereniging  
komen vooral voort uit de houding van ‘’samen de schou-
ders er onder’’.
Voor de toekomst hebben wij nog veel uitdagingen, welke 
verwoord staan in onze meerjaren beleidsvisie. Wij willen 
in elk geval de baan en omgeving aantrekkelijk houden, 
de speelomstandigheden optimaliseren, een vriendelijk 
clubhuis en een goede service aan onze gasten en spelers 
bieden. Wij streven naar een jaarlijkse kleine groei van de 
vereniging om voldoende draagvlak te houden.

Dit alles kun je ook samenvatten in onderstaande DNA:
• Nog maar 15 jaar jong. Wél 15 jaar ervaring.
• Vanaf de grond (letterlijk) opgebouwd, met veel vrijwil-

ligers.
• Par 3 baan is nu 15 jaar oud en de grote baan is nu 10 

jaar oud.
• De baan heeft prima speeleigenschappen en is zeer 

uitdagend.
• Unieke par 72 baan, op 17 meter hoogte.
• Gezelligheid is troef. Een ons kent ons vereniging.
• Grote en actieve deelname van onze leden bij de vele 

georganiseerde activiteiten.
• Licht groeiend ledenaantal.
• Meer dan 10 % van alle leden doet mee aan vrijwilli-

gerswerk.
• Veel leden zijn bereid om een steentje bij te dragen.
• We zijn en blijven laagdrempelig
• Mooie natuurontwikkeling op en rond de baan.
• Veel aandacht voor de jeugd.

Ik wens onze leden nog vele jaren veel golfplezier.
En zie jullie graag tijdens de feestweek en slotavond

Willy Schutte

Ter gelegenheid van het afscheid van Fons Smit als 
voorzitter van de baancommissie hebben wij 1 juli 2019 
een hele gezellige golfmiddag gehad, samen met de 
greenkeepers!

Emmeloord neemt op 6 juli de prijzen mee bij de Duo-
golf wedstrijd op Nunspeet.
Anne-Marie en Jacqueline werden eerste in de stable-
ford categorie met 43 punten. Anne-Marie sloeg op 
hole 1 Oost van Nunspeet een mooie Eagle.
Linda en Alinka werden eerste in de strokeplay catego-
rie met 68 netto.

Baancommissie Duogolf



Zoals u weet heeft de NGF onlangs onze baan opnieuw 
ingemeten.
Daarbij hoort ook het meten van de snelheid van de green, 
de z.g. stimpsnelheid.
Hiertoe laat men met een standaardmethode een golfbal 
verschillende kanten oprollen en de afstand in feet wordt 
gemeten.
Het gemiddelde resulteert in  6 feet voor langzaam, iets 
meer dan 10 voor de hele snelle wedstrijdbanen.
Wij streven bij ons naar een stimpsnelheid van 7-8 gedu-
rende het seizoen.
Bijgaande foto laat de manier van meten zien, zoals door 
mensen van de NGF op hole 9 is gebeurd.

Het gebeurt geregeld dat er bij de greenkeepers of bij 
de Baan Commissie geklaagd wordt over de pinposi-
ties. Daarom volgt hier een kort overzicht van de “do’s en 
don’ts” wat betreft dit deel van de baaninrichting. (Bron: 
Golfbaanhandboek.nl)
De USGA en de R&A hebben algemene richtlijnen gepu-
bliceerd om de commissies (Regel 32-b van de golfregels 
stelt onder meer dat de baancommissie de pinposities be-
paalt), hiermee te helpen:

‘Een gebied met een straal van 60 tot 90cm rond de hole 
dient in goede staat te zijn zonder steile hellingen of, indien 
mogelijk, zonder hellingen met een wisselende steilheid. 
M.a.w., de green rond de hole moet zo vlak mogelijk zijn en 
een uniforme textuur hebben. Holes mogen in geen geval 
op moeilijke plaatsen worden aangebracht of op steile hel-
lingen waar de bal sterk wordt versneld. Een downhill put 
moet met een redelijke slagingskans mogelijk zijn.

Wat betreft of het wel of niet een “steile helling” is, staat er 
in de USGA Course Rating Gids:
‘Wanneer de downhill rol op de Stimpmeter twee keer 
langer is dan de uphill rol beschouwen we de helling als 
matig. Wanneer het verschil drie keer bedraagt, wordt de 
helling als steil bestempeld. De Greens Section heeft het 
volgende voorgesteld: ‘De helling van het grootste deel 
van een green mag niet meer bedragen dan 3 procent (1,7 
graden), hoewel sommige gedeeltes om bijzondere rede-
nen steiler mogen zijn, zoals voor het verkrijgen van een 
speciaal architectonisch eff ect. Elke helling van 3 procent 
of groter die een resultaat met de Stimpmeter oplevert van 
3,04m is niet geschikt voor een pinpositie’.

De pinpositie vraagt dus een vlakke green rond de cup, 
waar de bal stil kan liggen zonder te verrollen. Een hole 
moet dus zo worden gepositioneerd dat een bal bij het 
putten op zo’n 60cm van de hole tot stilstand moet kun-
nen komen.

Verder is de algemeen aanvaarde aanbeveling om een hole 
niet dichter dan vijf passen vanaf de rand van de green te 

Pinposities

steken hetgeen op banen met grote greens goed uitvoer-
baar is. In elk geval moet geprobeerd worden een hole 
meer dan drie meter van de rand van de green te steken, 
en alleen als er op vijf passen afstand geen hindernissen 
of steile hellingen liggen. 

Verder zijn de weersomstandigheden van belang. Droog 
of nat weer is sterk bepalend voor de snelheid van de 
green. Ook maaihoogte heeft een grote invloed.

Met dank aan Jan Hamersma

Omschakeling naar PAR 72



Kopij voor volgende 
nieuwsbrief mailen naar 
Koos Obbema. 

vanelkob@planet.nl

Sponsor layout van deze nieuwsbrief: Drukkerij Feiko Stevens

POLDERBOKAAL VOOR DAMES
Op 6 augustus werd de wedstrijd om de polderbokaal 
gehouden bij golfclub Emmeloord. We kunnen terugkij-
ken op een mooi en sportief gespeeld evenement waar 
56 dames in 14 fl ights aan hebben deelgenomen. Het 
weer hielp mee om de prettige stemming die al heerste 
bij de ontvangst om 09.30 uur erin te houden. Na de uitleg 
van Jolijn Waalkens hoe er gespeeld zou worden, vertrok 
men naar de hole en precies om 11.00 uur bediende Kees 
Koster de gunshot. Er werd serieus gespeeld maar een 
praatje kon best en de humor won het van de teleurstelling 
bij een verkeerd geslagen bal. Af en toe raakte een haas, 
toch een vaste bewoner van onze golfbaan, helemaal in 
paniek van al die rondvliegende ballen. Om 17.00 uur was 
iedereen weer terug op het terras van het clubhuis. Men 
kon een drankje halen bij de bar, die werd bevolkt door 
Mieke, Marjan, Enny en Jolijn. De lekkere hapjes werden 
rondgebracht. En dan de uitslag waar iedereen op zat te 
wachten. De Neary op hole 4 werd gewonnen door Karin 
de Rooy,  Dronten. De longest op hole 9 werd gewonnen 
door Annemarie van Fraeijenhove, Emmeloord. 3 Birdies 
voor Karin de Rooy, Dronten, Patricia Oudshoorn, Zeewol-
de en Dieneke Stoker, Harderwold. Zij mochten een vo-
geltje meenemen naar huis. Het beste duo werd geleverd 

door Emmeloord te weten Jacqueline Tuinenga en Carla 
Busbroek. En dan de punten. Dorhout Mees 130. Zeewol-
de 131. Dronten 140. Harderwold 140. GC Flevoland 148. 
Almeerderhout 155. En de winnaar van de melkbus vol  
zonnebloemen met 172 punten is GC Emmeloord. Jawel! 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag die pri-
ma was georganiseerd. Bedankt hiervoor.

In de laatste week van juni organiseert Golfclub Emme-
loord de jaarlijkse Golf Vierdaagse en de opbrengst
van dit evenement wordt geschonken aan een goed doel.
Dit jaar werd er gekozen voor de Maarten van de Weijden 
Foundation.
Alom is bekend dat Maarten van de Weijden een geweldi-
ge prestatie verrichtte, door de Elfstedentocht van onge-
veer 195 kilometer in minder dan 3 dagen te zwemmen.
Golfclublid Jaap Schaap was erbij en samen met vele ge-
oefende zwemmers werd er ter sponsoring in alle 11 ste-
den een paar kilometer met Maarten meegezwommen.
Al met al leverde dit voor de stichting een enorm bedrag 
op van meer dan 6 miljoen euro.
Ook Golfclub Emmeloord deed een duit in het zakje en 
afgelopen zaterdagavond kon Jaap Schaap een cheque in 
ontvangst nemen van 1246 euro inclusief een bijdrage van 
€600,00 van de club zelf.

Wederom een zeer geslaagde Golf Vierdaagse, die dit jaar 
gewonnen werd door golfclublid Gert de Back.

Golf Vierdaagse 2019

Regelmatig zien we weer her en der wegge-
gooide peuken(fi lters). Waarom vraagt het 
bestuur zich steeds af?
We voeren geen anti-rook beleid, maar vra-
gen wel aan de rokers om de peuken mee te 
nemen. 
In het clubhuis zijn handige peukenbakjes te 
koop. Tot nu toe is het roken op het terras nog 
toegestaan, mits het terras open is. Ook hier 
vragen wij aan de rokers rekening te houden 
met de windrichting.


