1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Van het bestuur (wijziging contributie inning)
Handicap- en Regelcommissie
Jeugdcommissie
Prijzenkast in de hal
Extra club als het koud(er) is?
Baan weer opgeruimd
Gourmetpakket voor de kerstdagen

1. Van het bestuur
Wijziging contributie innen
Met ingang van komend jaar zal het proces rond het innen van de contributie gewijzigd worden. Wij zijn een
samenwerking aangegaan met ClubCollect, een organisatie met ruime ervaring op het gebied van contributieinning. Zij bieden ondersteuning door de administratieve verwerking over te nemen, zoals het versturen van
betaalverzoeken en herinneringen namens ons. Meer informatie tref je hieronder aan.
Innen van contributiegelden vergemakkelijken
De afgelopen tijd is het bestuur bezig geweest met het verbeteren van een belangrijk aspect binnen de
vereniging, namelijk het innen van contributiegelden. Doorgaans is het innen van contributie een tijdrovende
klus, waar veel administratie bij komt kijken. Vanaf volgend jaar zullen we dan ook gaan werken met
ClubCollect; een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het
versturen van betaalverzoeken, herinneringen, en het verwerken van betalingen. .
Hoe werkt het?
ClubCollect is een online facturatiemodule die onze vereniging ondersteunt bij het innen van
contributiegelden. In januari 2021 ontvang je van ClubCollect een betaalverzoek met een link naar jouw
persoonlijke factuur. Op die persoonlijke factuur kun je kiezen welke betaalmethoden je wilt gebruiken. Denk
hierbij aan automatische incasso (eenmalig), ideal of creditcard. Ben je maandlid, dan bepaal je zelf op welke
dag van de maand de betaling wordt afgeschreven. Voorafgaand aan iedere afschrijving ontvang je een
aankondiging, zo ben je altijd op de hoogte. In tegenstelling tot voorheen, ontvangt ieder lid afzonderlijk een
factuur. Dus een familie met meerdere leden ontvangen niet meer één factuur.
Delen van gegevens
Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens met
ClubCollect, waaronder je naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te
voltooien betaalbedrag. Je persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt
voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte
beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14). Wij zijn erg blij
met deze stap. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen.
Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staat de vereniging hier altijd voor open.
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Persoonlijke gegevens in egolf4u.nl
U zult begrijpen dat de persoonlijke gegevens nauwgezet in egolf4u.nl moeten staan. Sommige leden hebben
dat onlangs geactualiseerd. Aan allen de vraag om bij recente wijzigingen in de persoonlijke gegevens dat
door te geven aan het secretariaat of zelf door te voeren in egolf4u.nl. Dank je wel voor je medewerking.

2. Van de handicap- en regelcommissie
Zoals aangekondigd stappen we in Nederland in 2021 over naar het Wereld Handicap Systeem (WHS). Via de
nieuwsbrieven hebben wij jullie daar intussen uitgebreid over geïnformeerd. Wie het naadje van de kous wil
weten, verwijzen wij naar de site van de NGF:
www.ngf.nl/whs
Maar de meerderheid van onze clubleden zal – zo vermoeden wij – tevreden zijn met informatie over de
hoofdzaken. Voor die doelgroep is dit artikel vooral bedoeld.
De NGF informeert ons als commissie intussen ook nog apart over de stand van zaken. Hieronder treffen jullie
een selectie met kernpunten uit hun berichtgeving:
(‘we’ en ‘wij’ in de tekst slaat dan op de NGF en niet op ons als commissie)
Tijdpad tot volledige GO-LIVE WHS:
Om de transitie van EGA naar WHS in goede banen te leiden hebben wij twee periodes waarin we
voorbereidingen treffen, vooruitlopend op de formele introductie van het WHS.
Fase 1: Transitie naar WHS van 16 december 2020 tot 4 januari 2021
• In de periode vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari worden geen
qualifying scores verwerkt en kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden
doorgevoerd.
• Scores die in deze periode ingeleverd worden, komen in een wachtrij en worden,
chronologisch, vanaf 4 januari met terugwerkende kracht verwerkt.
• Scores van vóór 16 december, die niet vóór 16 december zijn ingevoerd, zullen op geen
enkel moment meer kunnen worden verwerkt, ook niet met terugwerkende kracht vanaf
4 januari.
Fase 2: Dubbele handicap vermelding van 4 januari tot 1 maart
• Zowel de WHS- als de EGA-handicap zal worden getoond op de digitale NGF-pas in de
GOLF.NL app. Deze gegevens zijn ook beschikbaar via de softwareleverancier van de
desbetreffende golfclub.
• Vanaf 4 januari kunnen de spelers en de handicapcommissies de achterliggende
(maximaal) 20 scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd.
• Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA als de WHShandicap.
• Vanaf maandag 4 januari kunnen handicapcommissies geen handmatige
handicapaanpassingen meer doen, zoals ze voor de EGA-handicaps gewend waren.
• Van woensdag 16 december tot maandag 1 maart is de EGA-handicap nog leidend, maar
draait de WHS-handicap al op de achtergrond mee. De twee handicaps lopen parallel tot
1 maart. Clubwedstrijden worden nog gespeeld op basis van de EGA-handicap tot 1
maart.
GO-LIVE WHS op 1 maart:
• De oude EGA-handicap verdwijnt en is niet meer zichtbaar op de digitale pas. Overal
verschijnt nu alleen de WHS-handicap.
• Handicapcommissies kunnen weer handicapaanpassingen doorvoeren voor leden van
wie de WHS-handicap, naar hun mening, dient te worden aangepast. Let op, dit kan
alleen voor speciale gevallen.
• Met ingang van de WHS-handicaps op 1 maart 2021 gaan ook de nieuwe
baanhandicaptabellen gelden. De nieuwe tabellen versturen we begin februari.
Klaas Gosink en Roel Bosch
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3. Van de jeugdcommissie
Assistentiepool voor jeugdactiviteiten zoekt uitbreiding:
Lijkt het u leuk om bij de uitvoerende zaken van jeugdactiviteiten de jeugdcommissie te ondersteunen, geeft
u zich dan op.
De jonge golfers krijgen dankzij uw en onze inzet dan de mogelijkheid om spelenderwijs hun golftechnieken
en ervaring uit te breiden.
Opgave z.s.m. via: chr.m.lutz@gmail.com

Aanhaakjeugdtoernooi in de kerstvakantie

Waar?

Golfpark Exloo

Wanneer?

Dinsdag 29 december

Hoe laat?

Van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur

Voor wie?

Voor jeugdleden en andere jeugdige golfers tot 18 jaar. Neem
gerust iemand mee, die het wil proberen of al een beetje kan
spelen.

Aanmelden?

Ja, vóór 11 december

Hoe?

Per mail bij: chr.m.lutz@gmail.com

Vermelden:

Jouw naam, leeftijd en telefoonnummer van het “thuisfront”.
Ook van je gast.

Zelf geen golfset?

Geef dat door bij aanmelding. Dan regelen we dat voor jou.

We gaan er samen iets leuks van maken!
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4. Mooie prijzenkast in de hal van ons clubhuis

5. Club extra als het koud(er) is
Je hoort het vaak op de golfbaan: 'Mijn bal gaat door de kou veel minder ver.' Waar of niet, en hoe veel
minder ver gaat de bal dan?

Als de temperatuur onder de 20 graden komt, dan ga je dat merken aan de afstand van de bal. Hoe het
precies zit, dat heeft ballenmerk Titleist allemaal uitgerekend en uitgelegd. De temperatuur van zowel de
lucht als de bal heeft invloed op de vlucht. De bal gaat met koud weer minder ver want koude lucht heeft een
hogere dichtheid dan warme lucht. Koude lucht heeft invloed op de wrijving en hoe de bal stijgt: de bal gaat
iets hoger maar vliegt ook iets minder ver. Daar kun je als golfer niks aan doen, behalve dan je clubkeuze en
course management aanpassen. Vaak kom je met één club extra even ver als in de zomer.
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Hou één bal warm!
Een golfer kan wel enige invloed uitoefenen op de temperatuur van de bal. Als een bal koud wordt, verliest
het materiaal een beetje veerkracht en dat betekent minder snelheid na impact. (Niet alleen kou maar ook
grote hitte heeft invloed op de veerkracht.) Je kunt het beste spelen met een bal die op kamertemperatuur is,
dus rond de 18 tot 20 graden. Bij voorkeur bewaar je daarom je golfballen thuis; de ballen die in een
achterbak van een auto zitten worden in de winter koud en moeten eigenlijk eerst op temperatuur komen.
Een warme bal wordt tijdens het spelen natuurlijk koud maar een amateurgolfer mag elke hole van bal
wisselen. Dus stop een extra bal in je broek- of jaszak (die bal blijft warm door je lichaamstemperatuur) en
gebruik de warme bal op hole 2. Op hole 3 of 4 gebruik je weer de bal van hole 1 die je in je zak hebt gestopt.
Is een zachte bal beter in de winter dan een harde bal? Ja, een bal met een zachte cover geeft iets meer
gevoel als je bal in spel ijskoud is, vooral bij korte slagen. Maar als je bovenstaande tip opvolgt en altijd met
een warme bal kunt spelen, maakt het niet uit of die hard of zacht is.
Hoeveel afstand verlies je?
Uiteindelijk sla je niet heel veel korter bij koud weer als je een goede swing maakt. Je verliest aan carry
ongeveer 1,5 procent afstand per 10 graden temperatuurverschil. Carry is de afstand die een bal door de
lucht aflegt. Dus stel dat je bij een temperatuur van 20 graden een drive van 180 meter slaat, dan sla je bij
een temperatuur van 10 graden ongeveer 2,7 meter minder ver.
Wat in de winter wel echt invloed op de afstand van je slagen heeft, is niet de temperatuur van de lucht of de
bal, maar jijzelf. Je swingt met koud weer in het algemeen minder goed want je hebt veel kleren aan en je
spieren zijn kouder dan in de zomer.
Carry en rol

We hebben het hierboven over de carry van de golfbal, de vlucht door de lucht. Maar de lengte van een slag
is een optelsom van de carry en de rol over de grond. In de winter zijn de meeste fairways en greens natter
dan in het seizoen, dus je verliest bij koude temperaturen ook afstand bij de rol. Bij koud weer en een natte
baan moet je soms wel twee clubs meer slaan (bijvoorbeeld een ijzer-5 in plaats van een -7) dan in de zomer.
Tenzij de baan stijf bevroren is, dan rolt de bal eindeloos door...
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6. Baan weer opgeruimd!
Nadat de bomen waren gesnoeid lagen er nogal wat takken
tussen de banen. Het was dan vaak moeilijk om een bal terug te
vinden. Gelukkig zijn nu alle takken versnipperd. Met dank aan
de vrijwilligers en aan Jansen Meppelink voor het beschikbaar
stellen van de versnipperaar.

7. Gourmetpakket voor de kerstdagen
Je kunt het onderstaande pakket voor de kerstdagen bestellen in ons clubhuis of via telefoon 0591-769134
of per mail via bediening@zoerschehof.nl

8.
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