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1. Van het bestuur
We zijn alweer een maand verder en er zijn vele ronden gespeeld op onze baan. Op sommige dagen is het
redelijk druk. Gelukkig is door de toepassing van Tee-time alles grotendeels onder controle maar we weten
ook dat er soms zaken niet lekker lopen. Dit heeft onze aandacht en we doen er alles aan om het voor een
ieder zo goed mogelijk te laten verlopen zodat u met plezier een ronde kunt golfen. Verderop leggen we uit
waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt qua inboeken en starten.
Tee-time wordt door een hele grote meerderheid als prettig ervaren en we willen dit ook handhaven in de
toekomst. Het geeft voor de organisatie meer rust en overzicht en zeker in het kader van het Corona virus
meer controle.
We hebben afgelopen week een evaluatie gehouden met onze Marshalls en daaruit zijn verschillende zaken
naar voren gekomen waar we aandacht aan zullen schenken. Maar ik wil benadrukken dat de functie Marshall
een functie is welke door vrijwilligers wordt ingevuld en deze mensen zijn we dan ook zeer dankbaar. De
Marshall heeft dan ook een mandaat om op te treden om te zorgen dat alles goed verloopt. Nu maken ze
helaas mee dat ze onheus bejegend worden en dat kan niet de bedoeling zijn. Natuurlijk is het niet altijd
mogelijk om het een ieder naar zijn zin te maken en dat kan soms vervelend zijn voor degene die het aangaat.
De beslissing van de Marshall is op dat moment bindend, alhoewel we natuurlijk openstaan voor de
argumenten. Het kan niet zo zijn dat een vrijwilliger gedemotiveerd raakt en misschien daardoor de
handdoek in de ring gooit. Maar er zijn vele mensen die de inzet van de Marshalls ten zeerste waarderen en
daar ook zo mee omgaan.
Terugkomend op het Corona virus is ons verzoek om je te houden aan de regels welke nu gelden, hoe lastig of
het soms ook is. Er zijn op verschillende banen al boetes uitgedeeld en die liegen er niet om.
Bij binnenkomst in het clubhuis graag de handen ontsmetten met de middelen welke beschikbaar zijn gesteld.
We kiezen in het kader van Corona ook voor het weglaten van de harken en het laten staan van de vlaggen.
Dit is ook het advies van de NGF op dit moment.
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Wist u dat:
-

de volgende (corona)regels nog steeds gelden:
o melden bij de Marshall bij aankomst.
o melden bij de Marshall als je van hole 18 doorgaat naar hole 1; én ook als je na hole 10 de 2e
9 wilt lopen.
o als je 18 holes loopt, dan start je je op de 2e 9.
o als je de ronde niet afmaakt, meldt dit bij de Marshall
Zo houdt de Marshall het overzicht en kan starttijd toedelen én het is bevorderlijk voor de
doorstroming in de baan

-

op maandag, dinsdag en woensdag de meeste golfers komen; dat zijn de meest drukke dagen.
Andere dagen zijn rustiger. Dus ……
een golfer die alleen loopt (één-bal) evenveel status heeft als een twee- bal; dus die wordt
doorgelaten als de flight daarvoor geen aansluiting meer heeft.

-

We krijgen de laatste dagen vragen van leden over onder meer de starttijden in relatie tot het lopen van
qualifyingkaarten. We denken na over een oplossing. Dat vergt even tijd. Het bestuur komt daar binnenkort
op terug.
Jaap Schrik, voorzitter

2. Van de activiteiten- en wedstrijdcommissie
Als wedstrijdcommissie zijn we bezig met een paar bijzonderheden waar wij jullie van de op de hoogte willen
brengen.
Als eerste zijn we bezig om alle wisselbekers weer op orde te brengen, de eerlijkheid gebied ons te zeggen
dat dit enigszins was achtergebleven. De bokalen zullen weer worden opgepoetst en alle missende
kampioenen zullen worden bijgeschreven op de bokalen.
We zijn echter nog op zoek naar de stablefordkampioen van 2010. Is er iemand die zeker weet wie het is
geweest laat het ons dan weten want die inscriptie mist ook nog en als we alles toch updaten moet die ook
mee.
In de hal naast de ingangsdeur naar de horeca is een deur die niet gebruikt wordt maar ook niet gebruikt kan
worden om dat hij aan de binnenzijde dichtgemaakt is ten behoeve van de keuken. Deze deur zal verwijderd
worden en in de deuropening zal een soort Wall of fame annex bekerkast gemaakt worden. Bedoeling is om
daar de wisselbekers ten toon te stellen zodat iedereen kan zien wie ze gewonnen heeft. Ook de hole in ones
kunnen daar een nieuw leven krijgen. Er zijn nog meer gedachten zoals de beste kaart ooit in een wedstrijd
gelopen ten toon te stellen wellicht dat er nog meer suggesties zijn dan horen wij die graag.

3. Marshalls
Golfvrienden,
Sinds enkele jaren maak ik als opvolger van de heer Lammert de Vries, maandelijks de schema's van inzet van
onze gastdames en heren. Tot voor de coronacrisis ging dit eigenlijk altijd min of meer probleemloos.
Wanneer er
eens een tekort dreigde volgde er een oproep voor meer Marshalls en daarna had ik dan weer genoeg
kandidaten.
Destijds had ik de keuze uit ongeveer 45 vrijwilligers waaruit ik maandelijks een keuze kon doen. Zoveel heb
je er ook ongeveer
nodig om je maandelijkse schema te vullen met één gastheer per dag. Er zijn namelijk altijd wel mensen op
vakantie of om andere
reden niet beschikbaar. Allemaal heel logisch want het blijft tenslotte wel vrijwilligerswerk.
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Toen kwam de corona en ging ook onze baan dicht om op 11 mei vervolgens weer open te gaan. Zoals
bekend ging en gaat dit onder strenge
voorwaarden qua hygiëne en ook werd toen het systeem van starttijden ingevoerd. Genoemd systeem
voldeed en voldoet tot nu toe prima.
Feit is alleen wel dat wanneer je dit goed wilt organiseren en controleren, je echt wel 2 Marshalls per dag
nodig bent.
Na de heropening van onze baan, zijn er echter meerdere gastdames/heren vanwege de besmettelijkheid van
de corona, overigens volkomen begrijpelijk,
voorlopig afgehaakt en ook enkele andere Marshalls zijn om hun moverende redenen niet langer beschikbaar
als vrijwilliger.
Eén en ander houdt in dat ik nu nog de beschikking heb over ongeveer 30 vrijwilligers. Aangezien onze club
voorlopig nog door wil gaan met het starttijden-systeem en de corona-beperkingen – helaas - nog wel een
tijdje blijven zijn er dus met twee Marshalls per dag nodig. Dat betekent dat er bijna iedereen twee keer per
maand in gedeeld wordt. Tot nu toe redden we dat net. Momenteel gaan weinig Marshalls op vakantie,
anders was de spoeling nog dunner geweest.
Kortom:
We hebben meer vrijwilligers nodig die Marshall willen zijn! Met ongeveer 500 leden zou dit toch mogelijk
moeten zijn! Lukt dat niet dan is het bestuur genoodzaakt een andere – kostbare– oplossing te zoeken.
BIJ DEZE, DOE IK NAMENS ONS BESTUUR , EEN OPROEP AAN IEDEREEN DIE NOG GEEN VRIJWILLIGER IS: WIL
JE GOED NADENKEN OVER DE ROL VAN MARSHALL EN GEEF JE OP, ZODAT WE DEZE MOOIE CLUB IN STAND
KUNNEN HOUDEN!
Heb je vragen over de rol van Marshall, ik beantwoord ze graag.

Hopelijk wordt mijn telefoon roodgloeiend!
Groeten, Jan Hoiting.
06-29043997

4. Perfect golf bestaat niet!
Hoe kan jij met de juiste verwachtingen de baan in? Wees in ieder geval niet te hard voor jezelf, want zelfs de
beste golfers ter wereld spelen niet perfect en maken fouten.

3

Kijk jij weleens naar golf op tv? De topspelers lijken geen bal fout te slaan. Vanuit elke hoek weten ze birdies
te maken en van de meest onmogelijke situaties weten ze nog par te redden.
Leuk om naar te kijken, maar dit is natuurlijk niet een eerlijk beeld van hoe goed ze zijn. Ze zijn heel goed,
maar de slechte of mindere slagen zie je zelden. Logisch, want je ziet op tv vooral de spelers die die week in
vorm zijn. Om een wat reëler beeld te krijgen, en aan te tonen dat zelfs de beste spelers ter wereld fouten
maken, geven wij hier een paar statistieken van de tour om een en ander in een beter perspectief te plaatsen.
Slechts 60% van de ballen die professionals van de tee slaan eindigen op de fairway; als ze in de bunker liggen
maken ze slechts in 50% van de gevallen een 'up-and-down' (= na de bunkerslag één putt),
Van 90 meter van de hole eindigen professionals gemiddeld 4.6 meter van de hole (dus zeker niet 'dood' bij
de hole zoals op tv).
Van 140 meter van de hole in de rough raken ze slechts 50% greens, gemiddeld scoren professionals op zowel
de par-3 holes als par-4 holes boven par (ze scoren dus vooral goed op de par-5 holes, en daar hebben wij op
onze baan slechts 1 van),
Een putt van 6 meter wordt slechts in 20% van de gevallen gemaakt.
In tegenstelling tot wat je op tv ziet, zijn deze 'supergolfers' nog steeds mensen. De beroemde
sportpsycholoog Bob Rotella schreef ooit het boek 'Golf is not a game of perfect'. Oftewel, je hoeft niet elke
bal perfect te slaan om goed te scoren.
Goed om in je achterhoofd te houden als je zelf gaat spelen!

Wees realistisch
Voor veel golfers is het spelen van een qualifying ronde nog een drempel. Dat heeft vaak te maken met
vertrouwen en een te hoge verwachting. Bekijk deze onderstaande tabel eens, en weet dat het niet
vanzelfsprekend is dat je altijd je handicap speelt, laat staan verlaagd.

Bonustip: Uit gegevens blijkt dat veel spelers van een tee spelen waarbij de baan eigenlijk te lang is. Probeer
het uit en speel daarom eens van een rode of oranje tee. Je hoeft je hier niet voor te schamen. Je krijgt
hooguit 1 of meerdere slagen minder mee, maar je zult zien dat het spel sneller, makkelijker en dus leuker is!

Kies de tee die bij je past
Er zijn nog veel golfers die het oude idee hebben dat er verschillende tees bestaan voor mannen en vrouwen.
Of dat je als man niet van rood mag afslaan. Dit is een misverstand: iedereen kan van elke tee spelen. En wat
dichter bij de hole starten levert vaak meer spelplezier op.
Sinds 2012 is het mogelijk om van verschillende kleuren tees qualifying rondes te spelen. Sindsdien mogen
mannen en vrouwen bijvoorbeeld qualifying ronden van de gele tees spelen. Spelers van beide geslachten
mogen ook spelen van de rode tees (de afslagplaatsen waar de rode teemarkers staan).
Het advies om van de tee te spelen die het beste bij je past, komt voort uit onderzoek. Die onderzoeken
geven aan dat spelers die van de juiste kleur tee spelen meer spelplezier hebben en snelheid in hun spel

4

houden. Een speler die op een par 4 de green in twee slagen kan bereiken, beleeft meer plezier aan golf dan
een speler voor wie de green minstens drie slagen weg is.
Vanaf nu is het advies gebaseerd op hoe ver men kan slaan:
Voor onze baan geldt dan het volgende;
Tot 125 meter – oranje tees
Tussen de 125 en 160 meter – rode tees
Verder dan 160 meter – gele tees
Om in 2021 een juiste speelsterkte te krijgen is het belangrijk altijd qualifying te spelen, dus elke ronde die je
speelt lever je een kaart in. Bij invoering van het nieuwe World Handicap Systeem dat in 2021 zal worden
ingevoerd, zal worden gekeken naar je laatste 20 ingeleverd kaarten, waarvan de beste 8 voor je nieuwe
handicap zullen tellen! Hierdoor krijg je een goed inzicht in je werkelijke spelniveau.

5. Jan Bakker bokaal
1 en 2 augustus is er weer om de Jan Bakker bokaal gestreden. Er hadden zich 30 mensen opgegeven, het
plezier en de olympische gedachte staan hoog in het vaandel bij dit toernooi die door veel mensen
beschouwd wordt als het belangrijkste toernooi van de club. Het weer werkte wel zeer mee door op beide
dagen de thermometer boven de 25 graden te laten eindigen, op de zondag was er rond het middaguur nog
wel een verfrissend buitje maar dat mocht eigenlijk geen naam hebben. Een complimentje aan Guus die
ondanks de moeilijke omstandigheden de baan er competitiewaardig bij had liggen.
Op de zaterdag wordt de hele baan bespeeld en wordt er gestart vanaf hole 1 op tijd. Effect hiervan is dat er
altijd mensen op het terras zitten. De afslagen worden dan ook regelmatig van de nodige commentaar
voorzien. Het geheel krijgt hierdoor af en toe wel een hoog Statler en Waldorf gehalte, voor die het niet weet,
de twee heren uit sesamstraat die vanaf het balkon overal commentaar op hebben. Aan de andere kant we
spelen allemaal voor ons plezier en het commentaar is eigenlijk altijd opbouwend dan wel zeer humoristisch.
Het geheel bevorderd de algehele stemming wel. Aan het einde van dag 1 was Marjan Boelens de beste op
de huid gezeten door René Lip, Jaap Schrik en Arend Dubbelboer.
Daar waar er op de zaterdag een willekeurige startvolorde is wordt er zondag gestart op basis van de
uitslagen van de zaterdag. De besten van de zaterdag starten dan in de laatste flight. In tegenstelling tot de
zaterdag wordt er de zondag 2x de tweede negen gespeeld waarbij na de eerste ronde de stand opnieuw
wordt opgemaakt. De ervaring wijst uit dat er dan nog de nodige veranderingen plaats vinden. Zo ook dit jaar,
na het eerst rondje vielen René Lip en Arend Dubbelboer terug en werden hun plaatsen in de laatste flight
ingenomen door Erik Feenstra en Wietze Hulshof. In de laatste ronde bleef het spannend tot de laatste hole
Wietze nam op respectabele afstand van Jaap en Marjan de derde plaats in. Marjan en Jaap hielden de
spanning erin tot de laatste hole. Marjan had uiteindelijk 1 slag meer nodig dan Jaap, hij liet zien dat hij recht
had op de Jan Bakker Bokaal door een mooie laatste lange putt.
Normaliter komt de nestor van onze golfclub zelf de bekers uitreiken. Door de coronacrisis was de wedstrijd
verplaatst en kon de heer Bakker helaas zelf niet de prijzen uitreiken. Wij hopen dat hij volgend jaar wel weer
de prijzen kan komen uitreiken want bepaalde rituelen moet je zo lang mogelijk in stand houden. Al met al
kan ik namens de wedstrijdcommissie zeggen dat wij blij waren met de opkomst, het plezier en de
eerdergenoemde olympische gedachte van eenieder. Voor wat betreft de Jan Bakker bokaal, tot volgend
jaar.
Namens de wedstrijdcommissie
Wietze Hulshof
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6. Bijzondere slagen
De club kent meerdere competitieteams. In een tijd waar competitiewedstrijden niet mogen (mochten)
hebben twee herenteams van onze club, namelijk de heren 1 en de heren Senioren 1 tegen elkaar gespeeld.
In de voornoemde zin moet je goed lezen wat er staat want aan de heren 1 mogen alle leeftijdsgroepen
meedoen en bij de senioren moet je minimaal 55 zijn. Nu maakt het bij onze club niet zoveel uit omdat de
gemiddelde leeftijden hoog ligt zodat in heren 1 ook meerder 55-plussers aanwezig zijn. Er is in de
competitievorm van matchplay gespeeld waarbij ‘s morgens via de greensome-vorm wordt gespeeld en in de
middag wordt er in de singlevorm tegen elkaar gespeeld. Over de uitslag was ook geen enkele discussie, het
bleek dat leeftijd niets uitmaakt want de oudjes
hebben jonkies genadeloos ingemaakt, zowel in
de greensome als in de singles. Nu zult u zeggen
leuk stukje in de nieuwsbrief maar waarom. De
reden is dat ik een grond zoek om een zeer
bijzonder foto te kunnen plaatsen. We kennen
allemaal misschien wel de historische beelden
van Sergio Garcia die in een boom klimt om een
bal er uit de slaan. Nu lukt dat niet bij deze foto
omdat de boom nog te jong is maar ik heb zelf
wel gezien dat Jaap Aardema de bal uit de boom
heeft geslagen. Het vond plaats in de greensomes
en het was good old Jaap Akse die vanuit de
rough van hole 7 probeerde de bal terug te slaan
naar de fairway maar deze boom tegen kwam. Na
heel lang zoeken zei er iemand wie heeft de bal
uit de boom zien komen, niemand dus, de foto
verteld de rest van het verhaal.
Wietze Hulshof
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7. Van de Handicap- en Regelcommissie
Tijdelijke plaatselijke regels ten gevolge van de coronaregels.
Hier en daar om je heen zie je dat de coronaregels soms wat losser worden gehanteerd. Op een zonnige dag
zitten de treinen naar het strand vol en staan er weer lange files om daarna met elkaar een plaatsje te zoeken
waar niet altijd de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. Ook bij de supermarkten is het soms een
rommeltje. Bij de ene supermarkt worden de winkelwagentjes nog netjes schoongemaakt, bij de andere
zoekt je het zelf maar uit. Wij willen in deze nieuwsbrief de plaatselijke regels ten gevolge van de
coronaregels nog eens onder ieders aandacht brengen.

Tijdelijke plaatselijke regels ten gevolge van de coronaregels.
1. Plaatsen in de bunker.
Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in
de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter
bij de hole.

2. Vlaggenstokken.
Vlaggenstokken moeten te allen tijde in de hole blijven staan.

3. De score bij strokeplay (Regel 3.3b).
In afwijking van Regel 3.3b mag een speler de eigen holescores op de scorekaart noteren in plaats van de
marker en is het voldoende als de marker de scorekaart op enige wijze verbaal of elektronisch accordeert. De
speler mag in afwijking van regel 3.3b de scorekaart op een andere wijze dan fysiek inleveren, mits de
commissie de score op een andere wijze kan accepteren.

Het World Handicap System (WHS)
Vervolg op de nieuwsbrief van juli

Het World Handicap System (WHS) wordt in Nederland in 2021 ingevoerd. In de nieuwsbrief van juni en juli
hebben we aandacht besteed aan de eerste 5 online NGF lessen over het nieuwe World Handicap Systeem.
In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan les 6 en 7
Les 6: Playing Conditions Calculation (PCC)
In het EGA Handicap Systeem wordt aan het eind van elke wedstrijd een CBA (Computed Buffer Adjustment)
berekend. Het WHS kent geen CBA maar heeft wel een soortgelijk automatisch mechanisme met de naam
Playing Conditions Calculation (PCC). De PCC is meer omvattend dan de CBA. De PCC wordt elke dag
automatisch berekend voor elke baan. De PCC wordt bepaald op basis van álle ingeleverde qualifying scores
op de baan – zowel wedstrijdscores als de scores van qualifying ronden - van spelers met een handicap onder
de 36.
7

Les 7: Vernieuwingen in het Wereld handicap Systeem
In les 7 besteden we aandacht aan twee vernieuwingen in het World Handicap System.
1 Alle handicaps kunnen stijgen en dalen
In het EGA Handicap Systeem kan een handicap tussen de 36 en 54 niet stijgen. Dus als je een handicap
tussen de 36 en 54 hebt, kan je handicap alleen maar naar beneden gaan. Pas als je EGA-handicap onder de
36 komt, kan je handicap weer stijgen, maar je handicap zal dan niet meer boven de 36 komen.
In het WHS is dit anders: alles wordt gelijk voor alle spelers, alle handicaps kunnen stijgen en dalen. Dat
betekent ook dat de handicap van een speler met WHS-handicap 36 kan stijgen als deze speler een minder
goede score inlevert. De maximale WHS-handicap is 54,0.
2 Qualifying ronden van 10 tot en met 17 holes
Zodra het WHS ingaat, kunnen spelers ook qualifying ronden en wedstrijden spelen over 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 of 17 holes. Tot die tijd kunnen spelers alleen kaarten inleveren over 9 of 18 holes, maar straks dus ook
over alles wat er tussen zit. De gedachte hierachter is dat het ook mogelijk moet zijn om een qualifying score
in te leveren als het niet lukt om een 18-holes ronde af te maken. Of om een qualifying 12-holes ronde of
wedstrijd te spelen als hole 12 bij het clubhuis uitkomt
Aanvullende informatie kun je ook nog vinden op ngf.nl/whs
Wanneer je via ngf.nl/whs verder in de materie duikt zal het mogelijk beginnen te duizelen van de gebruikte
termen en de berekeningsformules.
De golfer zal hier echter niets van gaan merken. Alle berekeningen worden gemaakt door de software
waarmee de handicaps worden berekend.
Wat nog wel belangrijk is om te vermelden: Omdat je slechtste scores wegvallen, weerspiegelt je WHShandicap nog beter je potentieel dan de EGA-handicap. Dat wil zeggen: je WHS-handicap weerspiegelt nog
beter de score die je zult maken op je betere dagen. Hierbij geldt: hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe
beter je handicap overeenkomt met je golfvaardigheid.
Door op onderstaande links te klikken worden de eerste 5 lessen, die in de nieuwsbrief van juni en juli zijn
behandeld, nogmaals getoond
Les 1: Waarom wordt het World Handicap System ingevoerd?
Les 2: Wat zijn de voordelen en verbeteringen van het World Handicap System
Les 3: De berekening van een WHS handicap
Les 4: Hoe snel kan mijn handicap stijgen
Les 5: Extra verlaging bij een extreem goede ronde (exceptional score)
Wordt vervolgd.
Roel Bosch, Klaas Gosink
Handicap-en Regelcommissie

8. Aanvragen Handicart
Stichting Handicart
Golf is een uitdagende sport en goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door te blijven
golfen blijf je actief.
De missie van Stichting Handicart is mobiliteit te verschaffen aan mindervalide golfers om hen
daarmee in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Daarmee geeft de stichting deze groep
golfers de mogelijkheid zowel lichamelijk als ook geestelijk actief te blijven.
Door middel van eigen bijdragen door de pashouders, donaties, giften, legaten en schenkingen,
verkrijgt de Stichting de benodigde inkomsten om dit uit te voeren en eigen Handicarts aan te
schaffen. Deze Handicarts worden geplaatst op golfclubs in Nederland (inmiddels 112). Daarnaast
huurt Stichting Handicart jaarlijks ook nog bijna 200 golfkarren op 57 banen in Nederland. Deze
golfkarren worden vervolgens door de deelnemende banen tegen een laag tarief aan de pashouders
8

van Stichting Handicart ter beschikking gesteld. In Exloo hebben we een eigen Handicart, hiervoor
betaald de pashouder € 5,-.
Pashouders
Stichting Handicart is een uniek Nederlands initiatief. De Handicart Pas kan worden gebruikt op alle
Nederlandse golfclubs die samenwerken met Stichting Handicart. De pas geeft u de mogelijkheid om
tegen een gereduceerd tarief een Handicart (buggy) te huren.
Twee soorten passen
Stichting Handicart verstrekt zowel doorlopende als ook tijdelijke passen.
Een tijdelijke Pas kunt u aanvragen als u naar aanleiding van een tijdelijk ongemak genoodzaakt bent
gebruik te maken van een Handicart. Deze tijdelijke Pas wordt gedurende het hele jaar uitgegeven en
is 100 dagen geldig.
Verwacht u voor langere tijd een pas nodig te hebben, dan vraagt u een doorlopende pas aan. Deze
blijft, totdat u hem niet meer nodig heeft geldig.
Op de website van Stichting Handicart kunt u het aanvraagformulier voor een tijdelijke of doorlopende
pas downloaden, invullen en ondertekenen. Vervolgens het formulier ter attentie van mij (Christina
Katuin-Ziengs) afgeven in het clubhuis of inscannen en naar mij mailen (cjkatuin.ziengs@gmail.com).
Ik verzorg dan de verdere aanvraag.
Bijdrage Pashouder
Voor uw registratie en voor het aanmaken en verzenden van uw de pas, betaalt u een klein bedrag.
Omdat Stichting Handicart haar werk alleen kan doen, dankzij bijdragen en donaties, doneren
pashouders jaarlijks tenminste een bijdrage van € 50,- aan de stichting, meer mag natuurlijk ook.
Pashouders kunnen op elk gewenst moment, gebruik maken van de vele beschikbare Handicarts in
Nederland.
Donateurs
Als donateur draagt u Stichting Handicart een warm hart toe. Dankzij uw donatie kan de Stichting haar
missie voortzetten en wordt ook de mindervalide medegolfer in staat gesteld, zijn geliefde sport te
blijven beoefenen. Donateurs - die geen pashouders zijn - doneren gemiddeld € 25,- per jaar.
Stichting Handicart wordt met behulp van uw donatie in staat gesteld het wagenpark uit te breiden. De
vraag naar Handicarts stijgt nog ieder jaar.
Wilt u meer informatie over een Handicart Pas of het donateurschap? Stuur dan uw vraag naar
cjkatuin.ziengs@gmail.com
Christina Katuin-Ziengs
Clubconsul Golfpark Exloo

9.Coming Soon
Wordt nu echt soon voor de start van het Golfchallenge Exloo.
Op de banner bij de parkeerplaats vind je deze tekst om het Golfchallenge project aan te kondigen. Meerdere
keren is de grap gemaakt, door aan mij de vraag te stellen: Wat betekent soon? De banner staat er natuurlijk
alweer een tijdje en dan is zo’n grap wel op zijn plaats. Je moet maar denken aan het oude spreekwoord:
haastige spoed is zelden goed. We hebben de tijd genomen, dat is waar! Maar een dergelijk omvangrijk
project vraagt nu eenmaal veel tijd, denkwerk en geld. Bovendien moeten bestuurders op een lijn komen en
ook dat vraagt tijd en geduld. Vorige week hebben wij (de besturen van Golfpark Exloo en Golfpromotie
Drenthe) een richtinggevend document ondertekend, waarin de afspraken zijn vastgelegd. We hebben een
provinciale subsidie en een lening van GPE ontvangen, zodat we de startkosten kunnen betalen. De bedoeling
is dat het project zijn kosten gaat terugverdienen en op termijn extra inkomsten genereert voor de club.
Eind augustus gaan we testen of het allemaal werkt zoals we voor ogen hebben en half september gaan we
officieel van start.
De lichtmasten staan er en zijn uitgelijnd, zodat we ook ’s avonds kunnen draaien. De container is geplaatst
met daarop een scherm van 3x2 meter. Het wifinetwerk is bijna in de lucht. De hydraulisch masten zijn klaar.
De techniek ontwikkelen heeft veel tijd gekost. Er zijn nieuwe spelvormen ontwikkeld. De organisatie erom
heen kost nog veel tijd en energie, maar we krijgen het voor elkaar!
Ben van den Broek
Voorzitter GPD
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