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Ik krijg zo langzaam maar zeker de kriebels. Niet omdat er
wat prikt of jeukt maar van die lekkere zin-om-te-golfen
kriebels. Tjonge na al die kou, wintergreens en ijstijd ben
ik wel weer toe aan een gezond, warm rondje in de
buitenlucht op het mooie Golfpark Soestduinen. Petje af
voor al die lesdeelnemers en pro’s die gewoon de hele
winter zijn doorgegaan.
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Wanneer deze Free Drop verschijnt, heeft u nog een paar
dagen om u in te schrijven voor het eerste toernooi in
2018. Snel daarna start het wedstrijdseizoen met het
Openingstoernooi op 25 maart, beginnen de competities
weer en volgen er dit seizoen nog veel leuke toernooien,
wedstrijden en andere golfactiviteiten.
Er is in de donkere wintermaanden door commissies
stilgestaan bij zaken die voor verbetering vatbaar zijn.
Ideeën ontstonden en staan klaar om uitgevoerd te
worden. Daardoor is er een aantal noviteiten te melden:

Dit seizoen start de vereniging samen met het
Golfpark een marshal-pilot. Zie dit vooral als
gastheerschap om spelers op het Golfpark te
begeleiden in het juiste gebruik van de baan en
etiquette.

C-competitiespelers spelen dit jaar in een nieuw
tenue.

Het wedstrijdreglement is opnieuw beoordeeld en
waar nodig aangepast.
Een nieuw seizoen, nieuwe kansen. Nieuwe winnaars? We
gaan het beleven. Laten we het komend seizoen in ieder
geval goed zorgen voor de baan en voor elkaar. Dan kan
dit seizoen wat mij betreft niet meer stuk. Tot gauw.
Carin van der Graaf

Voorwoord van het bestuur
Deze winter heeft hopelijk haar laatste invloed over onze golfbaan laten gelden. Veel sneeuw is ons bespaard gebleven, maar
het dagelijkse vocht in combinatie met nachtvorst bracht toch teweeg dat er op wintergreens moest worden gespeeld. Raar
gezicht hoor, strakblauwe hemel, mensen die de jas open hebben en toch stuiteren de golfballen vrolijk rond op de bevroren
grond. Dat wind een ravage teweeg kan brengen werd wel duidelijk. Grote dikke bomen bleken er niet tegen bestand te zijn en
ruïneerde de driving range. Een super beeld is dat de matten op de alternatieve driving range bijna altijd bezet zijn met golfers
die zich door één van de Pro’s laten resetten voor het komend seizoen. Dat belooft wat.
De informele Seniorenmiddag en de Wintercompetitie Heren gaan de laatste ‘off-season’ maand in. Afgelopen zaterdag is de
eerste NOVICE welkomsactiviteit van het jaar gehouden, waarin wij weer nieuwe leden mochten ontmoeten en hen wegwijs
maakten binnen de vereniging. Zij zullen hopelijk in de verschillende competities aan de start verschijnen.
Dat is buiten.
Binnen wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering van komende 14 maart. U heeft de
uitnodiging mogen ontvangen en hopelijk de bijhorende papieren gelezen.
Commissies zijn drukdoende hun voorbereidingen te treffen voor de competities. De C-competitiedeelnemers gaan proberen
het predicaat ‘goed gekleed’ te behalen. We wensen beide teams veel speelplezier. De evenementencommissie mag met het
‘Houw-je-touwtje toernooi’ op zondag 11 maart de aftrap doen voor het seizoen 2018.
Oh ja, wij zijn nog steeds op zoek naar leden die de Cross Country willen leiden. Kom op, meldt u aan.
De herijking van het Wedstrijdreglement voor komend jaar is nagenoeg klaar. Gedurende het laatste wedstrijdseizoen zijn er
toch nog omissies aan het licht gekomen en wij wilden een aantal zaken anders adresseren.

Onze H&R-commissie is hiermee bezig en heeft daarbij ook nog eens de taak van de Baancommissie op zich genomen. Hierover
leest u elders in de Free Drop.
Samenwerken met het Golfpark gaat goed. Vanzelfsprekend is er wel eens wat, maar wij staan er nog steeds voor open om
samen met het Golfpark de golfbaan nog beter te ontwikkelen. Er zijn plannen in de maak voor de inzet van marshals, dit
kunnen vrijwilligers zijn uit onze vereniging. Op de kalender staat weer de Open Dag, ook een project waar we samen optrekken
en het Golfpark werkt hard aan activiteiten voor de jeugd. Naast het bestuur hebben ook de commissies veel contact met het
Golfpark.
Een tweetal zaken vergen aandacht. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze
EU-richtlijn heeft invloed op onze verenigingsadministratie, maar gelukkig helpt de NGF ons hierbij. Verder stellen wij binnen
onze vereniging een Vertrouwenscontactpersoon aan. We moeten met ons allen voorkomen dat we in nare situaties belanden,
maar als het ons overkomt is het goed dat we ons tot iemand kunnen wenden.
Facturen voor de contributie zijn verstuurd, NGF-pasjes worden eerdaags uitgedeeld, lessen zijn gevolgd, het voorjaar is in
aantocht, het Golfpark is stevig bezig met het prepareren van de baan…op naar het golfseizoen 2018.
Wij gaan elkaar ontmoeten.
Voorzitter en Secretaris
Jan Sepp en Meino Jongma

Twee teams opgesteld voor NGF
C-competitie 2018
In de periode eind maart/april/mei staan twee teams van
GV Soestduinen opgesteld om zich te meten in de landelijk
competitie voor (in principe) par-3 banen. Er zijn 3
klassen: Hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse. Binnen deze
klassen zijn er diverse poules met zo’n 5 teams per poule.
In principe spelen de teams vier keer. Een keer is een
team gastheer op zijn eigen baan en speelt dan niet.
Een team bestaat uit minimaal 6 deelnemers (3 dames, 3
heren). Op de wedstrijddagen worden in de ochtend de
foursomes (dame/heer tegen dame/heer) en ’s middags de
singles gespeeld.
Op de volgende vrijdagen zijn onze teams op pad:
30 maart, 6, 13, en 20 april, en 11 mei.
Team 1 is op vrijdag 30 maart gastheer en Team 2 op vrijdag 13 april. Wilt u de wedstrijden van onze concurrenten
meemaken? Publiek is dan zeker welkom.
Onze teams
Team 1
Spelers:
Tegenstanders:
Doelstelling 2018:
Team 2
Spelers:
Tegenstanders:
Doelstelling 2018:

Speelt 1e klasse (poule C505).
Adry Klomp, Marlene Gigase, Renee Zittema, Annie en Maarten Pieren, Jan Sepp, Henk van Capelleveen
en Jan Luth (teamcaptain).
’t Jagerspaadje 3, Wageningse 1, Almeerderhout 1 en Gooise 1
Voor dit team zou het heel mooi zijn als zij zich weten te handhaven in deze klasse en poule, maar wie
weet zit er meer in.
Speelt 2e klasse (poule C508).
Marion Goethals, Danielle Claessen, Gina Sepp, Inge Vlot, Meino Jongma, Haije Volbeda, Willem
Rijnboutt, Emile Daalmeijer en Ab Faas
Veldzijde 2, Groen-Geel 5, Ockenburgh 3 en Mariënweide 2.
Voor dit team zou het mooi zijn als zij zich in de middenmoot weten te plaatsen.

De teams verschijnen in nieuw tenue aan de start. Deels gesponsord door Golfpark en Golfvereniging en deels betaald door de
spelers. Op onze website zult u regelmatig verslagen vinden van de wedstrijden die zijn gespeeld. Wij houden u op de hoogte.
Coördinator C-Competitie
Jan Luth

Hoe heurt het eigenlijk?
Het enige juiste antwoord op de regelvraag die wij in de
Free Drop van december stelden, was antwoord B.
Via loting is Frans van Hoogen deze keer winnaar
geworden. Ergens in januari kon Jan Brands (links op de
foto) de prijs uitreiken. Frans ontving een
verrassingspakket van sterrenrestaurant De Librije.

Helaas kwamen er geen antwoorden binnen op de vraag gesteld in de Free Drop van januari. Kom uit uw winterslaap en grijp
alsnog de kans om de onderstaande vraag goed te beantwoorden en een mooie prijs in ontvangst te nemen. Stuur het
antwoord naar de redactie.
De 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 bij strokeplay
Op een wintergreen kan ik de vlag laten staan
De straf op overtreding van een winterregel in strokeplay is 1 slag

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

Dames zoeken nieuwe dames voor
hun competitie

Eind maart verhuizen we ‘kloktechnisch’ gezien weer naar de
zomertijd. Wij zijn ons daarop aan het voorbereiden want een
paar dagen daarna gaat de damescompetitie weer van start.
Voor onze vaste competitiespelers hoeven we geen woorden
vuil te maken aan hoe deze competitie werkt.
Nieuwe leden willen wij laten weten dat wij het ontzettend
leuk zouden vinden om weer een aantal nieuwe dames in onze
o zo gezellige competitie op te nemen. Denk nu niet als
beginnend golfer dat u daar niets te zoeken heeft. Juist voor
de beginnende golfer liggen er kansen om deze stableford
competitie vaak te winnen.
Omdat de flight indeling ontstaat op het moment van
binnenkomst speelt u vaak met andere dames. Zowel met
andere beginnende spelers maar ook met de meer
gevorderden. U doet ervaring op met de spelregels en
etiquette en er ontstaan leuken contacten.
Na afloop drinkt u wat met uw flight genoten en levert u de
qualifying kaart in bij de wedstrijdleiding. Er bestaat de
mogelijkheid om gezamenlijk een maaltijd te gebruiken. Nadat
de laatste flight is binnengekomen maken wij de nummers 1,
2 en 3 voor stableford en strokes bekend. Er is elke dinsdag
een neary te winnen en ook de dames met birdies worden in
het zonnetje gezet.

Gina Sepp (links) en Tineke Westemeijer

Heeft u interesse? Vanaf 3 april bent u elke dinsdag van harte welkom vanaf 15.30 uur. U kunt tot 18.30 uur starten. Op de
laatste competitieavond die dit jaar op 25 september plaatsvindt, organiseren wij een leuke afsluiting.
Wij kijken uit naar onze vaste dinsdagavond spelers en hopen natuurlijk kennis te maken met veel nieuwe leden. Tot dan!
Wedstrijdcommissie damescompetitie
Tineke Westemeijer en Gina Sepp

Agendapunt ALV 14-3-2018
Benoeming Vertrouwenspersoon
Seksuele Intimidatie en ander Grensoverschrijdend Gedrag. Ik kan veel of weinig schrijven en natuurlijk net doen of het ons
niet overkomt of gaat overkomen, maar wee oh wee kijk om ons heen.

Daarom vragen wij uw toestemming op de komende ALV of het tuchtreglement van de NGF onverkort van toepassing mag
worden op de leden van de golfverenging. Op deze wijze zijn we voorbereid voor het geval dat.
Lekker gewoon gezellig en sportief met elkaar omgaan is het devies.
Voor onze golfvereniging is Mieke van Bodegom bereid gevonden de positie te bekleden van Vertrouwenscontactpersoon.
Contact bijzonderheden staan op onze website.
Meino Jongma
Secretaris

Houw-je-touwtje toernooi
Zou u ook niet eens gewoon de bal net op een andere plek
willen leggen? Gewoon niet in die plag heide of vlak bij die
boomwortel, net buiten die rotte bunker of zo dat u niet
over de bunker hoeft te slaan … ? Dat zullen we toch
allemaal weleens meegemaakt hebben!
En daar is een toernooi voor, namelijk het Houw-jetouwtje toernooi.
U krijgt met dit toernooi per slag die u meekrijgt één
meter touw van ons cadeau voordat u de baan ingaat. En
om te voorkomen dat onze allerbeste spelers touw mee
moeten nemen (ze krijgen -1 of zelfs -2 slagen mee), doen
we er nog eens 2 meter bij!!
Dus: krijgt u 12 slagen mee, dan krijgt u 14 meter touw.
Mooi, dun touw dat u makkelijk kunt knippen. Daar gaat
het namelijk om.
Voorbeeld: uw bal ligt tegen een boom, geen kans voor
een lekkere slag. U bepaalt de plek waar u liever zou
liggen, pakt uw touw, meet met uw touw het stuk van de
ene plek naar de andere, knipt dat af en leg u bal op de
plek waar u wel wilt liggen. Dat afgeknipte stuk bent u
kwijt (stop het even in de tas ofzo) maar u ligt een stuk
lekkerder en het kost geen extra slag! Dat mag natuurlijk
ook als die putts van een meter er maar niet in willen.
Even meten, knippen en de putt hoeft niet meer! Veel
beter kunt u het niet krijgen.
Dus doe mee en speel de sterren van de hemel! Uw
golfgeluk hangt nu eens wel aan een draadje!
Datum
: zondag 11 maart a.s.
Aanwezig : 12.30 uur
Start
: 13.00 uur
U kunt zich inschrijven op de website. Hopelijk tot 11
maart. Neem wel een schaar mee s.v.p.
De evenementencommissie

Herencompetitie 2018 binnenkort weer van start
Maandag 2 april start de competitie voor heren 2018. Nu onder de deskundige leiding van Ronald Klein Schiphorst, ervaren
rot René Poot en nieuwkomer Willem Rijnboutt.
Voor leden die al langer lid zijn, zal de competitie gesneden koek zijn maar voor de nieuwe leden hierbij een korte
uiteenzetting.
Deze competitie is uiteraard enkel voor heren en gaat
o.a. om het aantal stableford punten dat u kunt behalen.
Elke week op maandag start, op volgorde van
binnenkomst, een flight. De eerste flight kan starten vanaf
15.30 uur en de laatste kan vertrekken tot 18.30 uur. Op
volgorde van binnenkomst betekent dat de flight indeling
bepaald wordt door het tijdstip van aankomst op het
Golfpark. Vooraf een flight samenstellen is niet de
bedoeling. Door dit systeem kunnen nieuwkomers zowel
met goede als beginnende golfers spelen en leren zij mede
golfers binnen de club snel kennen. Na afloop van de
wedstrijd worden de prijzen verdeeld: nummer 1, 2 en 3
op stableford en strokes. Er zijn tevens prijzen voor de
neary en birdies. De neary is voor degene die de bal met
zijn afslag, op een vooraf bepaalde hole, het dichtstbij de
hole slaat. De birdies spreken voor zich. Er is tevens nog
een prijs voor iemand die een hole in one slaat. Voor deze
prijs moet u echter wel lid zijn van de Hole-in-one Club,
maar daarover meer tijdens de eerste competitieavond.
De prijzen voor stableford, strokes, neary en birdies worden ter beschikking gesteld door sponsoren. Wat deze prijzen zijn,
houden we nog even geheim.
Uiteraard kunt u na de speelronde in het clubhuis een prima maaltijd nuttigen voor maar € 13,00.
Op de laatste maandag van het competitiejaar (maandag 24 september) vindt direct na de wedstrijd de prijsuitreiking voor
het seizoen 2018 plaats.
Denk nu niet “dat is niets voor mij” als nieuw lid of beginnend golfer. Door het handicap systeem heeft iedereen een reële
kans om te kunnen winnen op stableford punten.

Juist voor de ervaren spelers is het extra moeilijk om op stableford punten te winnen. Hierbij doen wij dan ook een dringend
verzoek aan onze nieuwe leden om eens kennis te komen maken met deze competitie. Doet u ook mee aan deze superleuke
en gezellige competitie? Wij zien uit naar uw komst.
Met vriendelijke groeten en tot 2 april, ook namens René Poot en Ronald Klein Schiphorst,
Willem Rijnboutt

Baancommissie uit zijn winterslaap
Met een nieuwe samenstelling is de Baancommissie fris van start gegaan en klaar voor het komende seizoen. Voor 2018
bestaat de Baancommissie uit de volgende leden:

Sjoerd Leenders (Golfpark Soestduinen)

Justin van Ravenswaaij (Golfpark Soestduinen)

Jan Brands (Golfvereniging Soestduinen)

Leo van der Graaf (Golfvereniging Soestduinen)
Medio maart zal de commissie de baan schouwen om na te gaan of deze klaar is voor het komende competitie- en
wedstrijdseizoen. Momenteel verkeert de baan nog volop in een wintersfeer en zijn er wintergreens van toepassing. Haast
onnodig te vermelden maar u zult begrijpen dat het afsluiten van de (zomer)greens noodzakelijk is om gelijk na de winter
kwalitatief goed bespeelbare greens te hebben. Wintergreens horen nu éénmaal bij het golfspel en worden landelijk
toegepast.
Verder deden de winterstormen hun best om het aanzicht van de baan te veranderen. Dat lukte op verschillende plekken
bijvoorbeeld rechts van de afslag van hole 2.
Zaken die voor verbetering in aanmerking komen worden opgepakt. Zo zal het Golfpark nieuwe borden bij de holes zetten die
nummering en routes beter aangeven. Boomstammen worden waar nodig vervangen rond de afslagplaats van hole 1 en 9.
Daarnaast zullen de paden in 2018 worden voorzien van een nieuwe laag schelpen.
Ook is afgesproken om bij de start van het nieuwe seizoen een proef te houden met het instellen van een marshal dienst.
Hiertoe is besloten vanwege de toename van zowel het ledenbestand van de vereniging alsmede het toenemende aantal
greenfee spelers.
Een intensief gebruik van de baan vraagt om zorgvuldige naleving van zowel local rules als de NGF-regels. Het kan u dus
overkomen dat een dienstdoende marshal (m/v) een praatje met u aanknoopt. Het is geenszins de bedoeling dat de marshal
de rol van politieagent aanneemt. De marshal staat zeker niet met een verrekijker achter een boom te loeren om te zien of hij
iemand kan betrappen. Integendeel, de marshal treedt op als gastvrouw/gastheer en werkt aan het naleven van de regels.
Daarmee willen het Golfpark en de vereniging bereiken dat we met elkaar het algemene spelplezier voor iedereen verhogen
en de golfbaan in optimale staat blijft.
Tijdens de proef kunt u Jan Brands of Carin en/of Leo van
der Graaf als marshal tegenkomen. Mocht de proef
succesvol blijken dan zal de baancommissie onderzoeken
of zij een poule van vrijwilligers kunnen opzetten om de rol
van marshal verder te gaan invullen.
Punten waar de marshals op letten zijn bijvoorbeeld: een
pitchvork op zak hebben (dus niet in de golftas), pitchmark
reparaties, het gebruik van houten tees, doorloopsnelheid,
bunkers aanharken, vissen naar ballen, gebruik trolleys
(niet op de afslagplaats, op de greens of rijden tussen
green en bunkers).
Als er wat te melden valt, zullen wij u op de hoogte
brengen via de Free Drop. Dit keer treft u een filmpje aan
hoe u een pitchmark dient te repareren.
Controle/Klik op het plaatje en kijk even mee.
Namens de baancommissie,
Leo van der Graaf

Bring A Friend or Family (BAFF)
Kennismaken met golf en de vereniging
Op zondagmiddag 18 maart a.s. organiseert de vereniging
een kennismakingsmiddag. Reden hiervoor is dat wij nog
meer mensen enthousiast willen maken voor de golfsport.
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden. U mag als
lid vrienden en familieleden uitnodigen om kennis te
komen maken met de golfsport en/of met de vereniging.
Jeugdleden roepen wij op om hun vriendjes en
vriendinnetjes mee te nemen. Wij organiseren een aantal
leuke activiteiten. Deze middag is van 13.00 tot 16.00 uur.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar onze
vice voorzitter: otto.v.voorst@gmail.com. Geeft u even aan
hoeveel gasten u meeneemt?
Otto van Voorst

Elke donderdagmiddag: seniorencompetitie
Vanaf de eerste donderdag in april starten de senioren met hun competitie. Bent u 50 jaar of ouder, dame of heer, dan bent u
elke donderdagmiddag van harte welkom.
Zoals gebruikelijk starten wij om 13.00 uur en de deelnemers worden om uiterlijk 12.45 uur verwacht in het clubhuis.
Aanmelden doet u via de website van de golfvereniging onder het kopje E-Golf4U -> Wedstrijden. Het maximaal aantal
deelnemers is 44. De indeling van de flights wordt gemaakt door de Seniorencommissie. Zij maken bovendien de
wedstrijdkaarten waarop uw exacte handicap en het aantal slagen dat u meekrijgt, staat vermeld. Het speltype is stableford.
Aan het eind van de middag worden de dagwinnaars bekend gemaakt voor zowel stableford en strokes. Slaat u drie birdies
dan wint u aan het eind van de dag een Birdie-bal. Begin oktober maakt de commissie de winnaars bekend waarbij zij uitgaan
van de twaalf beste wedstrijden. Dit gebeurt uiteraard tijdens een gezellig etentje in het clubhuis.
Mocht het geluk een keer met u zijn en u slaat een hole-in-one en u bent lid van de Hole-in-one Club
(kosten € 7.50 voor het hele competitieseizoen) dan krijgt u een heerlijke fles drank naar keuze.
Dus NIEUWE seniorleden van onze vereniging: Doe gezellig mee met deze competitie en maak kennis met ander seniorleden.
Let wel, gezelligheid staat bij ons voorop, maar het golfen is daar zeker een onderdeel van.
Heel veel golfplezier.
Seniorencommissie,
Renee Zittema, Annie Pieren en
Jan Luth coördinator

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

