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Op volle toeren 
Na de vorige nieuwsbrief is de zon gaan schijnen en dat is zo gebleven tot vandaag. 
Wat willen golfers nog meer. Het clubleven draait dan ook op volle toeren, handicaps worden 
verbeterd mede dank zij de baan die ondanks de droogte er nog alleszins goed bij ligt, hulde! 
 
Inlooplessen 
Het bestuur heeft in overleg met de pro inlooplessen voor clubleden geïntroduceerd. Iedere les zijn 
er 15 á 20 leden die hier gebruik van maken en men is heel enthousiast. Om deze reden is besloten in 
de maanden  september en oktober het aanbieden van deze lessen te continueren. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden en het is een prima manier om uw golfniveau wat op te vijzelen. Daarnaast 
blijkt het ook nog erg gezellig te zijn. De data van de lessen komen  op de site te staan. Maak er 
gebruik van.  
 
Regels 
De wedstrijdcommissie wordt bij herhaling benaderd met de opmerkingen dat  sommige deelnemers 
aan wedstrijden slecht op de hoogte zijn van de golfregels of zich er domweg niet aan houden. 
Nu wordt iedere golfer geacht de regels te kennen en na te leven. Wanneer dit niet het geval is leidt 
dit regelmatig tot ergernissen of vervelende situaties. Het bestuur heeft het volgende standpunt: 
Wie niet volgens de regels wil spelen moet niet meedoen aan wedstrijden, wie ze niet kent moet ze 
leren (o.a. regelavonden). Tijdens wedstrijden, maar ook daarnaast, moeten spelers elkaar 
aanspreken op naleving van de regels. Vragen over toepassing van een regel mogen tijdens een 
wedstrijd worden gesteld! Bewuste overtreding van een regel moet leiden tot diskwalificaties voor 
de wedstrijd, bij notoire overtreders kan uitsluiting van deelname van wedstrijden plaatsvinden door 
de wedstrijdleiding. Bewuste overtredingen melden bij de speler en de wedstrijdleiding, teken de 
scorekaart niet bij geconstateerde overtredingen die niet direct  worden hersteld. Naleving van de 
regels leidt tot gezellige en eerlijke wedstrijden. Wie de schoen past, trekke hem aan! 
 
Professionele provisionele ballen 
Bij enige twijfel of je na een slag je bal kunt vinden of spelen: speel een provisionele bal ! 
Het voorkomt teruglopen(tijdsverlies) of het droppen van een bal  waar men van denkt dat die 
ongeveer zou moeten of zelfs kunnen liggen, dit is immers tegen de regels.   
 
Sponsoren 
We zijn heel blij met onze sponsoren en naar wij hopen u ook. Mocht u iemand ontmoeten die ook 
een sponsoractiviteit aan wil bieden, in welke vorm dan ook, verzoeken wij u deze direct te verwijzen 
naar de sponsorcommissie.  Zij maken de afweging wat mogelijk en wenselijk is. 
 
Club van honderd 
Inmiddels zijn 34 mensen  en/of bedrijven lid van de club van 100. U vindt ze terug op het bord bij de 
balie in de hal van het clubhuis. U kunt het daar zien, er is nog plaats. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Het stond natuurlijk al in uw agenda, de Algemene Leden Vergadering op 25 september a.s.. 
De stukken voor deze vergadering zullen tijdig op de site worden geplaatst. Maak gebruik van de 
mogelijkheid uw stem te laten horen. We zien uit naar uw komst. 
 
Wij wensen u nog veel zomerse golfdagen toe en nodigen u nu al uit voor de afsluitingswedstrijd op 
14 oktober met na afloop een spetterende avond. Zorg dat u erbij bent!. 


