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1.Van het bestuur
Het bestuur wenst u allen een gezond, gelukkig en sportief 2021! Laten we een mooi golfjaar maken met
elkaar!
NGF- passen (fysieke)
Per 1 maart zal het Wereld Handicap Systeem ingaan. Dit heeft ook invloed op het verstrekken van de fysieke
NGF-passen. De NGF is van mening dat het niet verstandig is om NGF-passen met EGA-handicap te drukken
als per 1 maart 2021 het Wereld Handicap Systeem in zal gaan.
De fysieke passen 2021 worden daarom verzonden in maart en daarop komt de WHS-handicap te staan. De
fysieke passen van 2020 zijn geldig tot 1 april 2021 (en niet tot 1 maart 2021).
Wist u dat:
Plaggen terugleggen heel gewoon is!
Een pitchmark, een balinslag op de green, met een pitchfork verwijderd dient te worden.
U daarmee én uw medegolfers én de greenkeeper Guus blij maakt.
Een buggy en trolley niet op de greens /voorgreens horen en ook niet op de (oranje) afslagplaats.
U niet met uw buggy/ trolley tussen de green en de bunkers bij de green mag komen
U, bij het spelen op de green, u uw buggy/ trolley alvast bij het bordje “next tee” mag zetten (bevordert de
snelheid van het spel)
U met het afzeggen van uw gereserveerde startijd (als u onverwachts niet komt golfen) een ander blij maakt
én ook de Marshall! Een reservering verwijderen of een telefoontje is snel gedaan!
De spelvreugde van uw medegolfers wordt vergroot als u niet eerder én ook niet later dan de gereserveerde
starttijd de ronde begint.
Dank u wel voor de medewerking!

Samenwerking met Clubcollect:
In de nieuwsbrief informeerden we jullie over de samenwerking met Clubcollect voor het innen van de
bijdragen van alle kaarthouders in 2021. Naar aanleiding van een aantal reacties volgt in het onderstaande
een aantal feiten:
Clubcollect ontvangt géén banrekeningnummer van Golfpark Exloo. Alleen het bankrekeningnummer van het
Golfpark Exloo wordt bekend bij Clubcollect. Niet van individuele kaarthouders.
Ook ontvangt Clubcollect geen telefoonnummers van kaarthouders
Clubcollect ontvangt wel uw emailadres van ons.
Volgende week, in de week van 11 januari 2021 ontvangt u in uw mailbox de factuur voor 2021.
Het logo van Golfpark Exloo staat op de factuur.
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Maandbetalers betalen via automatische incasso: maandbedrag incl. € 4,00 adm. kosten; in totaal dus € 48, in
plaats van € 50, zoals eerder vermeld.
Maandbetalers ontvangen een aparte factuur voor de NGF-bijdrage.
Overige kaarthouders kunnen betalen via Ideal, overschrijving of creditcard.
Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat of penningmeester.
Rookverbod
Zoals al eerder in nieuwsbrieven naar voren kwam is het bestuur géén voorstander van roken in en om de
baan. Roken past niet bij sport, ook niet bij de golfsport. Sigaretten- en sigarenpeuken rond het clubhuis en in
de baan is niet wat het bestuur beoogt.
Helaas zien we nog steeds te veel peuken en rommel. Daarom wederom een nadrukkelijk verzoek om niet te
roken in of om de baan. En als het echt niet te bedwingen is, zorg dan dat de peuken en ander afval meegaan
in de golftas. Er zijn mini-asbakjes te koop, maak daar gebruik van. Dat is een kleine moeite en geeft groot
plezier aan de medegolfer!

Coronamaatregelen
Sinds eind vorig jaar zijn de coronamaatregelen aangescherpt. Dat vergt van ons allemaal alertheid op het
naleven van deze maatregelen. Het bestuur is blij te kunnen constateren dat het ons meestal goed lukt te
handelen conform de coronamaatregelen. Helaas ontstaan soms situaties die niet coronaproof zijn. Meestal
gebeurt dat onbewust en onbedoeld. Het is goed om te weten dat ons Golfpark ‘onder het vergrootglas’ ligt.
Ofwel de lokale toezichterhouders zijn extra alert. Dat is hun taak. Het bestuur vraagt aan iedereen ervoor te
zorgen dat de toezichthouders geen aanleiding hebben om te moeten optreden! Op die manier blijven we
allemaal ‘negatief’ en kunnen we blijven golfen!

Aangepaste piramide
Door de huidige coronamaatregelen is de piramide stil komen te liggen. Dat vinden velen erg jammer en
missen deze gezellige golfactiviteit. De activiteitencommissie is bereid gedurende de beperkende
coronamaatregelen de piramide in een aangepaste vorm te organiseren op de dagen van de geplande
piramidedagen. Aangepaste regels krijgt u nog te horen. Vanaf zondag 17 januari gaat dat van start. U kunt
zich dus weer opgeven.
Verlichte drivingrange in de avonduren
In de lange donkere wintermaanden is het mogelijk ’s avonds gebruik te maken van de drivingrange. De
recent geplaatste lampen maken dat mogelijk. Een instructie voor het aan- en uitzetten daar is ter plaatse
beschikbaar. Dus ga gerust een half uur of een uurtje je swing oefenen, het chippen of andere slagen
verbeteren. Het bestuur gaat ervan uit dat het coronaproof gebeurt. Veel plezier!
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2. Stableford-activiteit met golfchallenge

Zaterdag 19 december hebben 38 deelnemers, met inachtneming van de corona-maatregelen, meegedaan
aan een 9 holes stableford-activiteit. Aan het eind van de ronde op de golfbaan kon men de Golfchallenge
spelen. Voordat alle deelnemers naar huis terugkeerden was er nog een glas glühwein en kreeg men een zak
heerlijke oliebollen om mee naar huis te nemen.
Er was sprake van een zeer geslaagde test van de nieuwe attractie op ons park. Gretig, enthousiast en met
wisselend resultaat werden de ballen in de richting van de ringen geslagen. Ongeveer één op de vijf
deelnemers lukte het om één of meerdere ballen in het net te slaan.
Er zullen nog meerdere testmomenten volgen die ons kunnen helpen om de goede opstelling van de masten
te vinden voor groepsactiviteiten waarbij er sprake moet zijn van succeservaringen. Er lol in krijgen en in het
ideale geval lid worden van de golfclub.
Met het Swing en win programma willen we het aantal verkochte greenfees flink verhogen. De kopers mogen
naast de 18 holes een aantal ballen op de ring slaan en hebben kans op een prijs. Een geldprijs die steeds
hoger wordt als een deelnemer niet scoort.
De afstand tot de ring en de prijs moeten zo zijn dat veel mensen graag een greenfee kopen om een kans te
wagen. Daarnaast moet er een substantieel bedrag overblijven van de greenfees. Het zou mooi zijn als we
door de extra inkomsten de contributie een paar jaar gelijk kunnen houden of extra investeringen kunnen
doen. Om de juiste afstand tot de mast te bepalen zullen we met onze leden nog een aantal testen houden.
De stableford-activiteit werd het beste gespeeld door Gerrit Maliepaard met als tweede Rieks Hoving en als
derde René Lip.
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Uitslag Golfchallenge

Iedereen kreeg de uitdaging om met 20 golfballen binnen 5 minuten te scoren. Maar liefst 20% van de
deelnemers wist te scoren.
Deze toppers zijn:
Roel Mansens 4x Roelof Guichelaar 2x Harko Naber, René Lip, Henk Loves, Rieks Hoving,
Hans Hoek en Roelof Roest allen 1x
Gerrit Maliepaard coördinator Golfchallenge activiteiten
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3. Tips voor je ijzerslagen
Met goede ijzerslagen kun je het jezelf een stuk makkelijker maken. Waar moet je op letten en hoe zorg je
ervoor dat je constant wordt met je ijzers? Lees deze vier tips van PGA-professionals.

Beeld: Golfsupport.nl
Tip 1 van Jamie Doughtie: afstand controle
Goed ijzerspel heeft veel te maken met het slaan van de juiste afstanden. Neem Tiger Woods, een van de
beste ijzerspelers aller tijden. Elke keer als hij met een ijzer een bal pin-high (ter hoogte van de vlag) sloeg, zei
hij tegen zijn caddie: “pin high baby!” Tiger wist heel goed hoe belangrijk het is om je afstanden goed onder
controle te hebben, en dat geldt ook voor jou.
Om meer controle over je afstanden te krijgen is het verstandig om je lange ijzers (2, 3, 4) met hetzelfde
tempo te swingen als je mid- (5, 6, 7) en korte (8, 9, P) ijzers. Te vaak slaan golfers met lange ijzers te hard om
met kracht tot een bepaalde afstand te komen. Aan een goed tempo en ritme in je swing heb je echter veel
meer.
Een goede drill is om je lange ijzer korter te grippen, bijvoorbeeld op de lengte van een ijzer 7 of ijzer 8. Maak
vervolgens een swing alsof je een ijzer 7 of ijzer 8 slaat. Ga als dat goed gaat weer terug naar een normale
grip en blijf met hetzelfde tempo swingen. Laat de club het werk doen en je zult zien dat je de ballen veel
beter raakt en dat er veel meer consistentie in je afstanden komt.
Tip 2 van Hans von Burg: eerst bal, dan grond
Hoe raak je je ijzers echt goed? Hoe haal je de meeste afstand en spin uit een slag naar de green? Het
allerbelangrijkste bij een ijzerslag is dat je de bal in de neerzwaai raakt. Vooral bij je korte ijzers is dat
belangrijk. Als je dat doet komt de bal ‘gevangen’ te zitten tussen het clubblad en de grond, zodat de bal van
het clubblad schiet. Bij een goede ijzerslag van de fairway sla je een plag na de bal, omdat je eerst de bal raakt
en dan pas de grond.
Om de bal in de neerzwaai te raken is het belangrijk dat je bovenlichaam in de swing boven de bal blijft.
Beweeg met je centrum niet te veel naar je achterste voet en maak niet een te lange backswing, want dan is
het moeilijker om de bal in de neerzwaai te raken. Zorg wel voor een goede schouderdraai van negentig
graden.
En nog iets: als je een ijzer vanaf de tee slaat is het belangrijk dat je de bal niet te hoog opteet. Als je de bal
hoog op het clubblad raakt verlies je veel afstand - en iedereen kent het vervelende gevoel bij een slecht
geraakte slag met een ijzer.
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Tip 3 van Marcella Neggers: goede hoogte balvlucht
Ook belangrijk in het ijzerspel is dat je weet hoe je een lage en hoge balvlucht voor elkaar krijgt. Veel
amateurs passen hun swing aan om een lage of hoge bal te slaan, met alle gevolgen van dien, terwijl je met
het aanpassen van de balpositie in je stand heel eenvoudig de balvlucht kunt veranderen.
De basis is simpel: als je een hoge bal wilt slaan, breng je de bal meer voorin je stand - dus voor een
rechtshandige speler meer naar links en voor een linkshandige speler meer naar rechts. Voor een lagere
balvlucht breng je de bal meer terug in je stand. Als je je balpositie terug in je stand brengt, zijn je handen bij
het (vervroegde) raakpunt meer voor de bal en heeft je club op het moment van raken minder loft, en dat
zorgt voor een lagere balvlucht. Aan je swing hoef je dus niks te veranderen!
Het terugbrengen van je bal in je stand werkt trouwens ook heel goed bij moeilijke liggingen waarbij je graag
zeker wilt zijn dat je eerst de bal raakt en de kans op zuiver contact vergroot. Let wel op dat als je de bal meer
terug in je stand brengt, dat er dan een grotere tendens is om de bal naar links te slaan. Je kunt dit probleem
oplossen door een klein beetje open te gaan staan door je linkervoet iets meer naar achter te plaatsen. Als je
open staat, is het makkelijker om door de bal heen te draaien en ben je minder geneigd om met je schouders
naar beneden te komen. Ga de baan in en probeer de verschillende balposities uit.
Tip 4 van Floris de Vries: let op balans en eindstand
De eindstand vertelt bijna alles over de swing van een golfer. Als je naar de topspelers kijkt op tv, zie je dat als
ze een ijzer slaan altijd in balans eindigen. Probeer daarom als je gaat oefenen eens de eindstand van een van
de beste spelers ter wereld - bijvoorbeeld Jason Day, Dustin Johnson, Rory McIlroy of Tiger Woods - te
kopiëren. Als je dit bewust doet kom je er snel achter wat je neiging is bij het slaan van een ijzer en hoe je je
evenwicht verliest.
Wat mij ook altijd opvalt bij de eindstand van topspelers is dat het lijkt alsof ze een punch hebben geslagen.
Wat ik daar mee bedoel is dat je ziet dat ze met lange armen eindigen, dus ver voor het lichaam. Clubgolfers
eindigen vaak met ingetrokken armen en zijn uit balans omdat ze te veel kracht hebben gebruikt. Probeer
daarom in je eindstand met lange armen te eindigen, net als Tiger, Rory, Jason of Dustin. Kies een topspeler
en ga aan de slag!

Overgenomen van golf.nl
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4.Jaaroverzicht 2020 van januari tot en met december in beeld
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5. Van de handicap- en regelcommissie
Het zal velen van jullie niet ontgaan zijn, dat je intussen inzicht kunt krijgen in je nieuwe WHS-handicap. Als je
inlogt via onze website of de mobiele App opent van golf.nl, dan zie je op de digitale NGF-pas naast de (nog)
bestaande EGA-handicap ook de op dit moment berekende nieuwe WHS-handicap. Ook kun je via de site
zien, welke scorekaarten gebruikt zijn voor de berekening. Tot 1 maart geldt officieel nog de EGA en is de
WHS dus een ‘schaduwhandicap’.
In de tussenliggende tijd kun je gewoon kaarten blijven invoeren, want die kunnen de huidige berekening van
de WHS doen veranderen.
Wie meer achtergronden wil lezen verwijzen wij in eerste instantie naar de site van de NGF.
Maar ook staan wij als commissie open voor vragen en reacties.
Klaas Gosink
Roel Bosch

6. Vrijwilligers- sponsoractiviteit

Alleen voor vrijwilligers en sponsoren
Inschrijven voor 8-01-2021 21:00 uur via
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