
Nieuwsbrief 23 - mei 2019
Van het bestuur

Algemene Leden vergadering
Woensdagavond 15 mei 20.00 uur in het RABO-kantoor 
(inloop vanaf 19.30 uur)

Naast de gebruikelijke agendapunten zoals de fi nanciën 
en verslagen, willen wij de leden informeren over de mo-
gelijke nieuwbouwplannen. Het bestuur wil de meningen 
van de leden peilen over het vergroten van de schuur-
ruimte en de keuken. De keuken is te klein om vlot te kun-
nen werken en er is onvoldoende bergruimte. 
Ook wil het bestuur onderzoeken of het mogelijk is om 
naast de betonschuur, een schuur neer te zetten voor de 
stalling van de buggy’s welke nu nog in 2 containers staan.  
Er is een groeiende vraag naar lockers. Veel leden willen af 
van het gesleep met tassen en trolleys. Het bestuur heeft 
nog geen goed beeld, welke vraag er is naar lockers. Er 
staan nu ongeveer 20 op de wachtlijst. Jullie kunnen je 
melden bij de secretaris of de ledenadministratie (Jolijn).

Minder animo voor de Golfcirkel 2019?
De belangstelling is op dit mo-
ment aanzienlijk lager dan in 
2018. De oorzaak is nu nog 
niet duidelijk. Er doet een baan 
minder mee maar het bedrag is 
ook € 25,- lager. Jammer dat 
de golfclubs Dorhoutmees en 
Hoogland af zijn gehaakt. De 
Shortgolf in Swifterbant doet 
dit jaar voor het eerst mee. Weliswaar een kleinere baan, 
maar wel dichtbij en aantrekkelijk om de spelen. De prijs 
is voor dit jaar € 75,- Er kan voor dit bedrag 18 holes ge-
speeld worden op de banen van OGD en de Golfresiden-
tie beiden in Dronten, Golfclub Harderwold bij Harderwijk 
en de Shortgolf in Swifterbant. Zie de informatie op de 
Flyers.

Aanmelden en reacties via e-mail:  
voorzitter@golfclub-emmeloord.nl

Gedrag in de baan
We weten allemaal hoe wij de etiquette moeten toepas-
sen in de baan, toch krijgt het bestuur regelmatig klachten 
en moppers te horen. 
Het is simpel, ‘’houdt rekening met elkaar in en om de 
baan’’. 
• Jaag de spelers voor je niet op. Neem een gepaste 

afstand in acht.
• Als er geen fl ight vlak voor je loopt en een snellere ach-

ter je, laat deze dan door.
• Roep of schreeuw niet naar elkaar. Loop even naar de 

persoon toe om iets te vragen.

• Drivingrangeballen mogen absoluut niet mee in de 
baan.

• Hark de bunkers en leg de plaggen (divots) terug.
• Repareer de pitchmarks, op de greens. 
• Altijd starten op baan een. Bij drukte mag alleen de 

Marshall anders beslissen.
• Golfschoenen zijn verplicht in de baan en op oefen-

greens.
• Draag passende golfkleding

Laten we afspreken om onszelf en elkaar aan deze regels 
te houden.
Moeilijk om deze te onthouden zijn ze niet. Gewoon logica 
en begrip voor elkaar.

Jubileumjaar
Dit jaar vieren wij op beschei-
den schaal on derde lustrum. 
We sluiten aan bij de al lopende 
activiteiten en organiseren een 
slotweek van 22 september t/m 
28 september.
Op 28 september staat er een 
slotfeestdag op de kalender. 
Met een speciale Rabittwed-
strijd en een feestelijke jubileumwedstrijd voor alle leden. 
Deze wedstrijd wordt afgesloten met een buff et en een 
gezellige feestavond met muziek.

Zet deze week alvast in jullie agenda!!!!!

Willy Schutte 



Ready Golf – Bent u er 
klaar voor?
Met het invoeren van het nieuwe wedstrijdreglement 
wordt er Ready Golf gespeeld 
Ready Golf is vlot golf. Hieronder volgen 16 Ready Golf 
tips (van Golf.nl).

1 Harken? Sla alvast!
De bal van je medespeler ligt in de bunker. Je medespeler 
slaat de bal en ligt vervolgens nog steeds verder van de 
hole af dan jouw bal. Sla in dit geval alvast jouw bal zodat 
je medespeler de tijd heeft om de bunker te harken en 
zich voor te bereiden op de volgende slag. 

2 Meteen uitholen
Op de green heb je jouw bal dichtbij de hole geputt, maar 
ook dichtbij de lijn van je medespeler. Hole dan vast uit. 
Dit is sneller dan opnieuw je bal markeren, je medespeler 
laten putten en dan zelf putten. 

3 Soms voor je beurt slaan
Jij bent klaar om te slaan maar je medespeler, die eigenlijk 
aan de beurt is, nog niet. Sla dan als eerste zodat je 
medespeler daarna kan slaan en de tijd heeft om zich nog 
voor te bereiden op de volgende slag. Let op!: Hiermee 
komt Regel 10 (Volgorde van Spel) niet te vervallen. 

4 Lastige bal
Het kan zijn dat je medespeler verder weg ligt dan jij maar 
een lastige slag heeft. Je medespeler heeft wat tijd nodig 
om zijn of haar opties te bekijken. Als het veilig is, sla dan 
eerst jouw bal. Dan heeft je medespeler wat meer tijd en 
kan hij of zij slaan nadat jij je bal hebt geslagen.  

5 Eerst slaan, dan zoeken
Je medespeler heeft de bal in het bos geslagen en jouw 
bal ligt prachtig op de fairway. Sla dan eerst je eigen bal 
op de fairway en ga daarna helpen met zoeken. Dat kan 
behoorlijk wat tijd schelen.

6 Voor de green eerst
Jouw bal ligt aan de voorkant van de green en de bal van 
je medespeler ligt over de green. Chip jouw bal dan eerst 
vanaf de voorkant van de green zodat je medespeler de 
tijd heeft om naar de achterkant van de green te lopen.

7 Kortere afslagen eerst
Het komt wel eens voor dat je op de groep vóór je moet 
wachten. Misschien is je medespeler, een longhitter, aan 
de beurt om te slaan, maar die heeft de kans de spelers 
voor jullie te raken. Jij slaat wellicht korter en kan de 
spelers voor je nooit raken. Sla dan als eerste vanaf de 
tee, dat scheelt weer wat tijd.

8 Een korte pre-shot routine
Een pre-shot-routine herhaal je bij iedere slag. Als deze 
kort is, kan dit veel tijd schelen in een golfronde. Een goede 
en veelgebruikte routine is ‘staan, oefenswing, slaan’. 
Hoe langer je over je slag gaat nadenken hoe slechter die 
meestal gaat. Je golfprofessional kan je helpen met het 
vinden van je juiste (korte) pre-shot-routine.

9 Klaar staan
Zorg ervoor dat je 
al helemaal klaar bent 
om te spelen als je aan de 
beurt bent. Dit voorkomt veel 
frustratie van andere spelers en de ronde zal ook een stuk 
sneller gaan. Vlak voordat je bij je bal aankomt kun je 
alvast kijken wat de windrichting is. Gebruik je een 
rangefi nder? Laser dan alvast de afstand terwijl 
anderen slaan en doe dat niet pas als het jouw 
beurt is. 

10 Speel een provisionele bal
Zodra je denkt dat je bal verloren of buiten de baan 
zou kunnen zijn, speel je een provisionele bal. Stel dat 
de eerste bal verloren is, dan hoef je niet terug te lopen 
naar de plaats waar je vandaan kwam omdat je al een 
provisionele bal hebt gespeeld.

11 Scores op de juiste plek noteren
Noteer de score pas als je bent aangekomen op de 
volgende afslag. Dan is de hole die je net hebt gespeeld 
vrij voor de groep achter je. Wie als eerste afslaat op de 
volgende hole, noteert de score pas na de afslag, terwijl 
anderen afslaan. Kijk wel altijd mee bij de afslag van 
anderen! Hoe meer mensen meekijken, hoe eerder een 
scheve afslag wordt gevonden. 

12 Kies de juiste tee
De keuze van de afslagplaats heeft veel invloed op de 
snelheid van het spel. Als een beginnende golfer van de 
gele of witte afslag speelt heeft hij/zij doorgaans meer 



slagen nodig en duurt een ronde ook aanzienlijk langer. 
Tevens kan het spelen van de juiste afslag ervoor zorgen 
dat je een aantal lastige hindernissen of lastige gebieden 
al gepasseerd bent. Hierdoor gaat ook de succesbeleving 
omhoog.

13 Tassen slim wegzetten
Als je naar de green loopt, zet je tas dan meteen op de 
weg richting de afslag van de volgende hole. Soms zie je 
de volgende afslag al liggen of er staat een bordje dat de 
richting aangeeft.

14 Voorbereiding op een slag
Terwijl je naar je bal toe loopt of terwijl anderen in je 
fl ight aan het spelen of voorbereiden zijn, kan je al veel 
informatie inwinnen die belangrijk is voor je volgende 
slag. Waar komt de wind vandaan, wat is de afstand die 
je wilt overbruggen, hoe loopt de hole, waar liggen de 
hindernissen? Op deze manier ben je klaar om je bal te 
slaan als je aan de beurt bent.

15 Afwisseling van spelvormen
Een van de mooie aspecten van golf is dat er verschillende 
spelvormen zijn. Het maakt de sport niet alleen divers 
maar het kan ook helpen bij de spelsnelheid. Strokeplay is 
een van de langzaamste spelvormen aangezien iedereen 
elke hole moet uitspelen. Stableford spelen gaat sneller; 
de spelers moeten de bal oppakken als ze geen punten 
meer kunnen halen. Hetzelfde geldt voor bogey- en par-
wedstrijden en foursomes. En matchplay gaat ook snel 
omdat tegenstanders slagen aan elkaar kunnen geven.

16 Kijk mee als anderen slaan
Als je een rondje speelt, kijk dan altijd mee als een ander 
slaat. Bij een scheve slag vind je dan veel eerder de bal. 
Ga bij een rechtshandige speler bij voorkeur rechts naast 
de speler staan. Je staat dan veilig en kunt de bal goed 
volgen.

Met dank aan Jan Hamersma

Eerste kampioen NGF 
Competitie 2019

Senioren 1 van Golfclub Emmeloord bestaande uit Jan Papma, 
Henk Zelhorst, Feiko Stevens, Sandy Mc Pherson, Jan Willem 
van Veenendaal, Arend Netjes en Harry Huisman zijn afgelopen 
vrijdag kampioen geworden en hebben promotie afgedwongen.
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Notaris Peter Prummel nieuwe sponsor Golfclub Emmeloord.

Open dag Golfclub Emmeloord 2019 zeer geslaagd



Kopij voor volgende 
nieuwsbrief mailen naar 
Koos Obbema. 

vanelkob@planet.nl

Sponsor layout van deze nieuwsbrief: Drukkerij Feiko Stevens

Opa Arend Netjes wint 
OGD wedstrijd

Dit jaar mogen we op 8 juli 3 OGD leden afvaardigen. Arend 
Netjes, Henk van Hooff  en Hans Beekman gaan naar het regio-
kampioenschap van de OGD op Golf en Country Club Lauswolt. 

Tevens wordt Arend Netjes winterkampioen 18 holes herenoch-
tend 2018-2019. Henk Heinhuis veroverd de titel bij de 9 holes.

Dames senioren 1 maken het als gastvrou-
wen de teams van Gaasterland, Harder-
wold, Heidemeer en Almeerderhout uit-
stekend naar de zin. Aldus captain Marjan 
Rozeboom.

Op zondag 12 mei 2019 zal om 17.00 uur de eerste snuff elles 
weer starten. Net als alle voorgaande keren zijn er vijf lessen, 
waarvan de laatste afgesloten wordt met een wedstrijd op de 
Par 3 baan (kleine baan). De data voor de daarop volgende snuf-
fellessen in die reeks zijn op 19 mei, 2 juni en 9 juni. De afsluiten-
de wedstrijd vindt plaats op 16 juni. De lessen worden allen op 
zondag gegeven van 17.00 uur tot 17.50 uur. De wedstrijd start 
eerder, namelijk om 15.00 uur. Naar verwachting zijn we dan om 
uiterlijk 17.00 uur klaar.

De kosten bedragen € 25,- voor vijf lessen (inclusief gebruik van 
materialen).

Dus ben jij tussen de 6 en 18 jaar, geef je dan nu op!

De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar er is nog voldoende 
ruimte voor meer kinderen. Dus daarom net als alle andere keren 
een (kleine) oproep: heeft u (klein)kinderen, (neefjes of) nichtjes 
of heeft u vrienden met (klein)kinderen, (neefjes of) nichtjes. En 
denkt u dat het hen (samen met hun (vriendjes en/ of) vriendin-
netjes) leuk lijkt om een keer golfl es te krijgen, stuur dan een mail 
naar jeugdcie@golfclub-emmeloord.nl of geef het aan bij de Pro, 
Michael Meerman (pro@golfclub-emmeloord.nl).

De eerste snuff elles start op zondag 12 mei van 17.00 uur tot 
17.50 uur.

Wij kijken uit naar wederom een overweldigende belangstelling!

Namens de jeugdcommissie,

Sacha Werkman

Jippie!!!! De snuff ellessen zijn weer 
gepland. Vijf zondagen feest.


