Colofon

Van de redactie

Bestuur
Voorzitter
Jan Sepp
voorzitter@golfverenigingsoestduinen.nl

Voor je het weet ligt het golfseizoen op zijn
spreekwoordelijke kont. De enige reuring op de Van
Weerden Poelmanweg 8 wordt veroorzaakt door de Winter
Herencompetitie, onze senioren die er elke donderdag,
weer of geen weer, gewoon zijn en de wekelijkse
winterlessen.
Maar liefst 270 deelnemers aan de winterlessen zijn er
geteld. Met dit weer vind ik dat echt iets voor de diehard
golfers. En wat denk je van de professionals. Ik geef het je
te doen. Als pro sta je toch wekelijks een paar dagen en
avonden een aantal uren flink te blauwbekken. Ik hoop dat
alle deelnemers er veel lol aan beleven en dat zij het
geleerde in 2018 in praktijk weten te brengen.
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December op de kalender. Dus dat wordt aftellen naar een
nieuw jaar. Hét moment voor goede voornemens. Zou
Joost Luiten die ook elk jaar hebben, vraag ik me wel eens
af. En wat komt daar dan van terecht? Ik heb ook een
voornemen en ik denk dat het er eentje is die voor
iedereen haalbaar is of je nu Hcp 54.0 hebt of lager. Mijn
voornemen is om vooral van elke ronde en elke slag te
leren en daarvan te genieten. Wat is uw voornemen?
December betekent ook terugkijken naar een omgevlogen
jaar met ups en downs, met plezier en verdriet, met
gezondheid en ziekte. Fijn dat wij met elkaar zo’n warme
club zijn waar we niet alleen onze sportieve emoties
kunnen delen. Zullen we die aandacht voor elkaar het
komende jaar vasthouden?
Ik wens u een goede jaarwisseling en een in alle opzichten
fantastisch 2018.
Carin van der Graaf

Voorwoord van het bestuur
Voor u ligt alweer de laatste Free Drop van dit jaar. Veel input voor onze nieuwsbrief kwam via de organiserende commissies.
Daarvoor dank. Natuurlijk willen wij ook graag input vanuit de leden. Als u iets leest of ziet schroom niet om de redactie in te
schakelen om een stukje te schrijven.
De vereniging groeit en bloeit. Een deel van die groei is ontstaan door inspanning van onze leden en zeker door de activiteiten
die de vereniging ontplooide in het golfseizoen. Golfers die horen over onze actieve en gezellige vereniging en de prachtige
baan zijn vaak geïnteresseerd in het speelrecht en lidmaatschap van de vereniging. Die combi is blijkbaar goud waard.
Het andere deel van de groei is ontstaan door de inspanningen die Han en Sjoerd leveren. Alles bij elkaar een goede
samenwerking. Samen zijn we sterk.
Wie er nu precies gezorgd heeft voor de meeste groei is mijns inziens onbelangrijk. Belangrijk is dat we blijven groeien zodat
de baan – lees vereniging – blijft bestaan en onze exploitanten tevreden zijn.
Elke maand heeft het bestuur een gesprek met Han en Sjoerd. Deze gesprekken verlopen altijd heel constructief en in de
toekomst zullen wij dit lijntje zeker open en kort houden. Dat het soms ook net een huwelijk is met zijn ups en downs zult u
kunnen begrijpen. Weet dat uw bestuur streeft naar een goede samenwerking.
Al met al kunnen we weer een goed seizoen afsluiten en uitzien naar een nieuw golfseizoen in 2018 waarin mijn credo
wederom zal zijn: beter een slechte bal op de baan dan geen golf kunnen spelen.
Tot slot wens ik namens het gehele bestuur alle golfers een goed uiteinde en een gezond en succesvol nieuw golfjaar toe met
veel golfplezier.
Jan Sepp

Hoe heurt het eigenlijk?
Het was goed om te zien dat wij maar liefst vijf goede
antwoorden op de vorige regelvraag ontvingen!
Het enige juiste antwoord was antwoord C.
Antwoord D is helemaal uit den Boze want je mag nooit
samen afspreken om de regels niet toe te passen en zeker
niet in een qualifying ronde. Elke sport zou in pure chaos
eindigen dus hier is diskwalificatie op zijn plaats.
Antwoord A en B zijn ook niet correct.
Na loting was Hans Timmers de winnaar. Op een vroege
vrijdagochtend vlak voor zijn wekelijkse les met Vincent
kon ik Hans verrassen met een mooie prijs zoals jullie op
de foto zien.
Hans Timmers (links) ontvangt een verrassingspakket van
3-sterren restaurant De Librije uit handen van Jan Brands.

Onze nieuwe vraag
Op een winterse ochtend komen Annabelle en Quirine op de green aan en zien dat er sprake is van rijp op de in de schaduw
liggende green. Ze spelen een qualifying strokeplay wedstrijd.
Wat is correct?
A. De dames vegen heel voorzichtig de rijp weg op de speellijn en holen uit.
B. De dames spelen de bal zoals die ligt en holen uit.
C. De dames kiezen uit behoud voor de baan ervoor om deze hole voorlopig over te slaan om deze later te spelen als de zon
haar werk heeft gedaan.
Het moet deze keer weer lukken om een groot aantal goede inzendingen te krijgen. Natuurlijk krijgt u namens de H&R
commissie weer een prachtige prijs en eeuwige roem. SUCCES!
Leden van de H&R- en wedstrijdcommissie zijn uitgesloten van deelname. Bij meerdere winnaars zal er geloot worden Alle
antwoorden zijn zorgvuldig gecheckt door René Poot (H&R) en de NGF in voorkomende gevallen.
Jan Brands
Voorzitter Handicap- en Regelcommissie

Statuten- en contributiewijziging
Er zijn twee veranderingen voor onze Golfvereniging. Ten
eerste is van onze statuten Artikel 14 lid 1 herzien. Dat
betekent dat het boekjaar nu het kalenderjaar volgt.
Daarnaast wijzigt per 1 januari 2018 de contributie van
€ 49,50 naar € 52,50.
Het bestuur

Nieuwjaarsreceptie
Natuurlijk wil het bestuur u graag persoonlijk het beste
wensen voor 2018. Daarom organiseert het bestuur samen
met Golfpark Soestduinen op zondag 7 januari 2018 een
nieuwjaarsreceptie. U bent van harte welkom van 16.00 –
18.00 uur in het gezellig aangeklede clubhuis. Samen met
u het glas heffen op het nieuwe jaar. Zij zorgen voor een
hapje en een drankje. Bent u erbij?
Aanmelden is niet nodig.

Vanaf 1 januari wijzigt een aantal golfregels
Handicapping is uniek in golf en geeft het spel extra aantrekkingskracht. Om met plezier te spelen, hoort iedere golfer zijn
verplichtingen in het systeem na te komen om ervoor te zorgen dat zijn handicap een correcte weergave is van zijn
speelvaardigheid. Op Golfpark Soestduinen zouden wij, de Handicap-en Regelcommissie graag zien dat er meer Qualifying
kaarten (Q-kaarten) worden ingeleverd zodat de speelsterkte een goed beeld geeft van de werkelijkheid. Het is toch
hartstikke leuk om als beginner een gevorderde speler te verslaan met dit unieke handicapsysteem.
Onze Handicap- en Regelcommissie heeft de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.
Papieren scorekaart niet meer nodig en niet bewaren
Op dit moment voeren al heel veel golfers hun scorekaarten in via de zuil/computer op de golfclub of via een app zoals die
van GOLF.NL
Voorheen moest de fysieke kaart ook nog op de club worden ingeleverd, maar dat is niet meer nodig. Als een scorekaart
digitaal wordt ingevoerd en digitaal 'ondertekend' is door een marker, hoeft de kaart niet meer thuis of op de club bewaard te
worden.
Q-kaart spelen? Afspraak op de eerste tee voldoet
In het EGA Handicap Systeem staat op dit moment
beschreven dat u, om een Q-kaart te mogen spelen, vooraf
uw kaart moet registreren.
Vanaf 1 januari komt daar een toegankelijkere optie bij: op
de eerste tee maken de speler en de marker de afspraak
om qualifying te spelen, welke lus, hoeveel holes en welke
tee. Na de ronde kunt u op het terras of 's avonds op de
bank de kaart invoeren.
Niet meer nodig!
Vaker een Q-kaart van 9 holes op één dag
Het spelen van 9 holes rondes wordt steeds populairder. Hoe meer scores een speler inlevert, hoe betrouwbaarder zijn/haar
handicap is. In dit streven past het om toe te staan dat u meerdere Q-kaarten van 9 holes ronden op één dag invoert.
NB het is niet de bedoeling dat u een 18-holes ronde opsplitst in 2x 9-holes.

Marker moet traceerbaar zijn bij een digitale Q-kaart
Het is verplicht om een marker te registreren wanneer u
met een digitale Q-kaart speelt. Hiermee wordt de kwaliteit
van het handicapsysteem gewaarborgd.

Hebt u vragen over dit onderwerp benader dan iemand van
de Handicap- en Regelcommissie.

Marker verplicht!

Groet Jan Brands
Voorzitter Handicap- en Regelcommissie

Wilt u meer weten over de activiteiten van Golfpark Soestduinen kijk dan op www.golfparksoestduinen.nl

