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Het lijkt rustig te zijn aan het activiteitenfront van onze
vereniging. Schijn bedriegt echter. Commissies werken
juist op dit moment hard aan de voorbereiding van alle
activiteiten die op de nieuwe jaarkalender staan vermeld.
Zij zorgen ervoor dat u het hele jaar kunt meedoen aan
leuke toernooien, serieuze wedstrijden en competities. Zet
hem op commissies! Ik kijk er weer erg naar uit.
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Ondertussen is er door de H&R commissie gewerkt aan uw
en mijn jaarlijkse golf-APK. U leest er meer over in deze
eerste nieuwbrief van het jaar.
Als vereniging zijn we dit jaar uiteraard feestelijk gestart
met een druk bezochte nieuwjaarsreceptie. Het was leuk
om te zien dat ook veel nieuwe leden hun weg er naartoe
gevonden hebben.
Vooral de startende golfers onder onze leden wil ik
oproepen om dit jaar toch vooral mee te doen met hetgeen
door onze vereniging wordt georganiseerd. Door te doen
leert u de baan goed kennen, de etiquette en de regels toe
te passen en u leert andere leden kennen waardoor u zich
snel thuis zult voelen.
Een prachtig nieuw golfseizoen lacht ons tegemoet en
vraagt om veel plezier en sportieve inzet. Ik zie u toch
zeker weer dit jaar?
Carin van der Graaf

Voorwoord van het bestuur
Allereerst wil ik een ieder die niet op onze nieuwjaarsreceptie is geweest of niet aanwezig kon zijn namens het bestuur alsnog
een gezond, voorspoedig en sportief 2018 wensen.
Tja, meestal als de penningmeester aan de beurt is om het voorwoord te schrijven, gaat het over geld, pecunia ofwel keiharde
euro’s, want zonder uw jaarlijkse bijdrage kan onze vereniging niet bestaan.
Vorig jaar is besloten ons verenigingsjaar aan te passen naar het kalenderjaar. Bovendien hebben we een kleine
contributieaanpassing gedaan. U betaalt geen € 49,= maar € 52,50. Dit heeft uiteraard een eenmalig gevolg voor de
contributie-inning 2018.
Vorig jaar betaalde u tot en met 31 maart 2018. Dat betekent dat u over dit jaar nog 9 maanden verschuldigd bent:
€ 52,50 : 4 X 3 = € 40,= (afgerond) + de jaarlijkse NGF bijdrage (home course leden Soestduinen € 17,50 en niet home
course leden € 6,=).
Dit geld voor alle leden die hun lidmaatschap zijn aangegaan vóór 31 maart 2017.
Bent u lid geworden na 1 april 2017 dan heeft u vorig jaar al een aanpassing gehad en betaalt u dit jaar een vol kalenderjaar!
Eind januari, medio februari ontvangt u de rekening via uw mailbox. In deze mail staat duidelijk vermeld of u een incasso
heeft afgegeven of dat u het verschuldigde bedrag zelf dient over te maken. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij altijd
benaderen via mijn mailadres: bertvantnet@hetnet.nl
Registratieleden van onze Vereniging kunnen van Golfpark Soestduinen een uitnodiging tegemoet zien om hun registratie
voort te zetten via Golfmember.nl. U ontving daarover medio december al een mail met uitleg. Deze overstap naar
Golfmember.nl is geheel vrijwillig en biedt meer mogelijkheden dan alleen registreren van uw handicap.

U bent echter buitengesloten van deelname aan verenigingsactiviteiten. Registreren via de vereniging blijft vooralsnog
mogelijk.
De huidige NGF-pasjes zijn nog geldig tot 31 maart a.s.
Ik wens u een fantastisch golfseizoen toe. Wellicht tot ziens bij een evenement of competitie!!
Bert van ’t Net
Penningmeester

Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
Tijdens de nieuwjaarsreceptie was het een gezellige drukte. Veel trouwe leden en veel nieuwe leden brachten gezamenlijk een
toast uit op een nieuw golfseizoen. Behalve voorzitter Jan Sepp nam ook Sjoerd Leenders van Golfpark Soestduinen het
woord. Beiden keken tevreden terug op 2017. Qua aantal leden kan het volgens hen nog beter en daar gaan zij wederom hun
best voor doen in 2018. Zij wensten alle relaties een sportief jaar toe.

Jaarlijkse handicapherziening
U kunt de jaarlijkse handicapherziening het best
vergelijken met de APK-keuring van uw auto. Minimaal één
keer per jaar moet uw auto gekeurd worden. Uw handicap
is ook jaarlijkse onderhevig aan zo’n keuring. Meestal
gebeurt dit aan het einde van het jaar, maar het mag ook
tussentijds. In onderstaand artikel lichten wij de
(jaarlijkse) handicapherziening en de rol van de
handicapcommissie toe.
Wat is de (jaarlijkse) handicapherziening en waarom
moet deze worden toegepast?
De (jaarlijkse) handicapherziening is gebaseerd op een
formule die een eventuele aanpassing van uw handicap
adviseert. Bij de herziening wordt aan de hand van de
scores gekeken of uw handicap klopt. Een aanpassing
zorgt ervoor dat de handicap weer past bij uw
speelsterkte.
Welke golfers komen in aanmerking voor herziening?
Levert u minimaal 8 scores in een kalenderjaar in, dan komt u in aanmerking voor een (jaarlijkse) handicapherziening. Heeft
u in de laatste 12 maanden minder dan 8 scores ingeleverd, dan worden deze scores aangevuld met scores uit de afgelopen
24 maanden.
Leverde u in de afgelopen 24 maanden minder dan 8 scores in dan kan geen herziening worden toegepast. Het programma
van onze softwareleverancier E-golf maakt zelf een selectie.

Rol van de handicapcommissie
De formule in de software doet een voorstel voor een aanpassing van uw handicap. De handicapcommissie bekijkt deze
voorstellen en beslist per golfer of en zo ja wat er met het voorstel van de software wordt gedaan. De handicapcommissie van
de club kent de golfers het beste en weet of het voorstel tot aanpassing een goed voorstel is.
Wel of geen handicapaanpassing
Als de formule van de software geen aanpassing adviseert betekent dit dat de scores binnen de verwachte handicapgrenzen
vallen. Uw handicap hoeft dan niet aangepast te worden.
Het kan ook zijn dat de software wel adviseert om uw handicap te verhogen of te verlagen. Dit komt doordat uw scores buiten
de handicapgrenzen vallen. In dit geval wordt het aanbevolen dat de handicapcommissie een aanpassing van de handicap
doet. De bevoegdheid om aanpassingen te doen en in welke mate ligt altijd bij de handicapcommissie.
Wij nemen
 De
 De
 De

de volgende factoren mee in de beslissing om een handicap wel of niet aan te passen.
ontwikkeling van een handicap gedurende het jaar.
fysieke mogelijkheden en de leeftijd van de golfer.
resultaten van oefenkaarten of non-qualifying wedstrijden van de golfer.

Aanpassing van uw handicap
Wanneer uw handicap wordt aangepast, brengen wij u hiervan op de hoogte en wij geven u uitleg over de reden van de
aanpassing. Indien u het niet eens bent met de aanpassing van de handicap, dan kunt u de H&R commissie de situatie
voorleggen en deze kan dan besluiten om hier gehoor aan te geven.
Situatie binnen onze vereniging
Na analyse van de handicaps van alle spelers hebben wij voor 15 spelers een aanpassing gemaakt. Deze spelers zijn
inmiddels met een email geïnformeerd.
Enkele opmerkelijke getallen:

131 spelers zijn meegenomen in de jaarlijkse herziening

116 spelers zullen in 2018 met de laatste handicap van 2017 doorgaan

158 spelers hebben de afgelopen 2 jaar onvoldoende qualifying kaarten gelopen
Als H&R commissie moedigen wij die 158 spelers zonder een actieve handicap aan om meer qualifying kaarten te gaan lopen.
Het spel wordt er veel leuker door en u kunt met het unieke handicap systeem uw krachten op een eerlijke manier meten met
uw mede-verenigingsleden.
Wij wensen u een mooi golfseizoen toe.
H&R commissie
Leo van der Graaf, René Poot en Jan Brands

Aankondiging Algemene
Ledenvergadering
Datum: Woensdag 14 maart 2018
Locatie: Clubhuis Golfpark Soestduinen
Ontvangst om 19.30 uur. De voorzitter opent de
vergadering om 20.00 uur.
Dit jaar zijn er geen vacatures voor bestuursleden. De
vergaderstukken zijn vanaf medio februari ter inzage op de
website te vinden.
U krijgt te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging.
Het bestuur

Activiteitenkalender 2018
Commissies zijn eind vorig jaar druk bezig geweest met
voorstellen en plannen van golfactiviteiten voor het
komende jaar. Er is een mooi en gevarieerd aanbod
ontstaan voor het aankomende golfjaar. Kijk voor de
kalender van dit nieuwe golfseizoen
op onze website.

Cross Country zoekt organisatoren
Op onze Activiteitenkalender 2018 treft u dit jaar viermaal
een Cross Country golfevenement aan.
Voor wie nieuw is of niet meer precies weet wat dit
evenement inhoud:
Golfpark Soestduinen wordt voor dit evenement
omgevormd van negen holes Par 3 naar een vijftal
LANGEre holes. U speelt kris kras over de baan.
Bijvoorbeeld: afslaan van de tee van 4 naar de green van
8. Gaaf en hartstikke uitdagend.
Op veler verzoek heeft het bestuur aan Golfpark
Soestduinen gevraagd of Vincent McKeon (behalve Pro ook
een fantastische kok) zijn beruchte curry mag serveren na
deze sportieve wedstrijd. Echt waar, u krijgt spijt als u niet
meedoet.
Gezocht
Gezocht worden twee of drie personen die de organisatie van deze vier avonden op zich willen nemen. De data zijn al
vastgesteld. De volgende actiepunten moet worden opgepakt:

Overleg met Vincent en Golfpark Soestduinen over de verzorging van de maaltijd en het inrichten van de alternatieve
holes.

Openstellen van de inschrijving i.o.m. de wedstrijdcommissie.

Bemensing van de wedstrijd-/inschrijftafel en bekend maken van de uitslag.
Uiteraard bent u er vrij in om nog verdere invulling te geven aan deze avonden. Echter wel in afstemming met Vincent en het
Golfpark.
Wilt u uw mede verenigingsleden een sportieve en culinaire golfervaring bezorgen? Neem contact op met Meino Jongma via
secretaris@golfverenigingsoestduinen.nl.

Hoe heurt het eigenlijk?
Het enige juiste antwoord op de regelvraag die wij in de
Free Drop van december stelden, was antwoord B.
Officieel bestaan er geen aparte winterregels, dus moet u
spelen volgens de regels. In de periode november tot april
kunnen er wel local rules gaan gelden om de baan te
beschermen (denk aan wintergreens en plaatsen van de
bal).
Via loting is Frans van Hoogen deze keer winnaar
geworden. Helaas is een overhandiging van de prijs aan
hem nog niet gelukt. Wat in het vat zit, verzuurd echter
niet Frans. Dus, wordt vervolgd.

Onze nieuwe vraag
De nieuwe vraag gaat over wintergreens en winterregels. Welke stelling is correct?
A
B
C
D

Ik kan een tijdelijke plaatselijke regel (winterregel) vinden op de scorekaart
Op een wintergreen moet ik uitholen
Op een wintergreen kan ik de vlag laten staan
De straf op overtreding van een winterregel in strokeplay is 1 slag

Natuurlijk zorgen wij ook deze keer weer voor een passende prijs! Dus doe uw best.
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

Niet voor te stellen, maar echt gebeurd
Wij vragen ons af wat hier gebeurd kan zijn.
Een denkbaar scenario is:
Een competitiemiddag van onze vereniging en er zijn
wintergreens vanwege de vorst. Een flight slaat af van de
mat op de tee van 7.
Degenen in de buggy rijden links langs de bomengroep en
stoppen op de for green van 7 waar de winter hole ligt.
Na een geslaagde put, stappen de spelers hoppa in de
buggy en chaka rechtdoor naar hole 8.

Green van Hole 7 na wel een hele rare manoeuvre van een buggy.

Zouden er echt spelers zijn die deze onvergeeflijke manoeuvre op hun geweten hebben? Nee joh…zo zijn wij niet, toch!?

Buggy rijders op Golfpark Soestduinen: Houd u (voor het behoud van onze baan) aan de regels, rijd
rustig en beheerst en rijd niet waar het niet mag.

Het bestuur

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

