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1.Van het bestuur
Het bestuur roept alle golfers op kijken of zij nog oude foto’s, krantenartikelen, wedstrijdverslagen en
voorwerpen kunnen vinden die te maken hebben met het Golfpark Exloo
We willen graag meer weten over de historie Dus duik eens in een kast of doos en geef het af aan de receptie
van het clubhuis of te mail naar Jan Bischop: janbischop@ziggo.nl
We zijn benieuwd wat er naar boven komt!
Alvast bedankt!

2.Van de jeugdcommissie
Ruim baan voor de jeugd:
Alle jeugdleden van Golfpark Exloo kunnen samen de baan in!
Op elke 4e zaterdag van de maand van 9.30 uur tot 11.00 uur kunnen de jeugdleden spelen op de eerste
negen holes. Voorlopig in de periode februari t/m juni.
Gaarne eerst reserveren via chr.m.lutz@gmail.com tot 1 dag voordat je gaat spelen. De starttijd wordt
speciaal voor jou/jullie als jeugdlid/jeugdleden gereserveerd. Dus op 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei en
27 juni vindt dat plaats.
De regels voor aanmelden zijn ook hier van toepassing. Je bent 15 minuten voor aanvang aanwezig en je
meldt bij de Marshall.
Er is op de 4e zaterdag gedurende dat tijdvak van de maand iemand van de jeugdcommissie aanwezig, te
herkennen aan een rode hes met het embleem “Jeugd”. Na je speelronde meld je je even bij het lid van de
jeugdcommissie en kun je iets lekkers verwachten.
We hopen zo, dat jullie elkaar beter leren kennen en vaker samen spelen met “golfmaatjes”.
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3.Aanhaakjeugdtoernooi
Jammer genoeg is het aanhaakjeugdtoernooi in de Kerstvakantie door de coronamaatregelen niet
doorgegaan. We waren er klaar voor; het programma is klaar, de 11 deelnemers hadden zich erop
verheugd......
Uitstel is geen afstel; het plan is, om zodra het weer kan, de eerstvolgende vakantie te gebruiken om te gaan
spelen. Als je je al aangemeld had, krijg je bericht; weet je kinderen, die nog mee willen doen, of ben je net lid
geworden, neem dan contact op met Christina (chr.m.lutz@gmail.com) en geef je nog op!
Even voor de papa's, mama's, opa's en oma's: lijkt het u leuk om uw (klein)kind eens kennis te laten maken
middels dit toernooi; geef hem/haar op!
Oproep voor “oudere” jeugd: lijkt het je leuk om te begeleiden; geef je op!
Oproep voor allemaal: wilt u helpen bij de voorbereiding/uitvoering? Graag!
U kunt zich per mail melden via: chr.m.lutz@gmail.com
Vele handen, maken licht werk......
Hartelijke groet,
Christina

4. Kijk op www.golfparkexloo.nl/ voordat je naar de club komt

In deze periode van nogal wisselende weersomstandigheden kan het maar zo zijn dat de baan wordt
gesloten. Zeker als het in de nacht licht heeft gevroren en de bovenlaag alweer ontdooit is de kans op
beschadiging van de toplaag zeer groot. Het kan dan zijn dat we besluiten om de baan te sluiten.
Als je een dag of een paar dagen van tevoren een starttijd hebt gereserveerd kijk dan voordat je naar de baan
wilt komen even op de site https://www.golfparkexloo.nl/ of de baan wel open is.
Dit kan je een reis voor nop besparen.
Guus Haikens
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5.Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik zal me even voorstellen;
Mijn naam is Sven Deiman, ik ben 12 jaar en woon samen met mijn
ouders in Musselkanaal.
Ik zit in het 2e jaar van het VWO.
Dat volg ik op de RSG in Ter Apel.

Via mijn oma ben ik in contact gekomen met golf, zij nam mij een paar jaar geleden mee naar een opa en oma
dag op golfpark Exloo.
Vanaf dat moment was ik geïnteresseerd in golf en ging jeugdlessen nemen op Golfpark Exloo.
De eerste paar seizoenen had ik les van Sjoerd Pol, later werd dat overgenomen door Willem Kruysifix.
Tijdens deze lessen wordt ons de golftechnieken bijgebracht, dit op de drivingrange en soms ook in de baan.

Ik ben bezig om mijn GVB te halen, het theoriegedeelte hiervoor heb
ik inmiddels positief afgerond. Ik hoop ook het praktijkgedeelte
binnenkort af te ronden.
Het leuke aan golf vind ik om lekker buiten bezig te zijn samen met
andere mensen en/of andere kinderen.
Sinds enige tijd zit ik ook in het jeugdbestuur.
Weet u trouwens dat er op golfpark Exloo ook inlooplessen voor de
jeugd worden gegeven? Aansluitend aan deze inlooplessen kan
worden gekozen voor een kennismakingspakket.
Dus ouders/ grootouders, neem uw kind of kleinkind eens vrijblijvend
mee.

Ik hoop dat we de corona tijd snel achter ons kunnen laten en weer lekker kunnen golfen en lessen.
Misschien zien we elkaar wel eens op golfpark Exloo.

Met sportieve groet,
Sven Deiman
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6.Van de handicap- en regelcommissie
Op 1 maart wordt de nieuwe WHS-handicap van kracht. Dus tot die tijd geldt nog de huidige EGAhandicap. Wie inzicht wil krijgen in zijn of haar WHS-handicap kan via de App van golf.nl de digitale
NGF-pas raadplegen. Een andere manier is inloggen bij e-golf4you. Bij ‘mijn WHS-index’ kunt u dan
zien op basis van welke gegevens uw handicap is berekend.
Dat kan leiden tot veel zeer uiteenlopende reacties, stemmingen en emoties. Te veel om op te
noemen. Voorlopig lijkt ‘in het veld’ de instemming gelukkig te overheersen.
In de meeste gevallen rolt er uit de berekeningen een wat hogere handicap. Ook de grens van 36
wordt in het nieuwe systeem soms weer naar boven gepasseerd. En vooral leden die weinig of
vrijwel geen kaarten hebben ingevoerd kunnen verrast worden. Let wel: de berekende WHS is
gebaseerd op de op dat moment beschikbare gegevens. Die kunnen tot 1 maart aangevuld worden
met nieuwe scores die tot een andere handicap kunnen leiden.
Wie nader inzicht wil krijgen in de achtergronden van het WHS kan zich laven aan een grote
hoeveelheid informatie: teksten, podcasts, video’s, presentaties en FAQ’s.
Via onderstaande link kunnen jullie dit labyrint betreden. Speciale aanbevelingen van onze kant zijn
het korte filmpje ‘Hoe werkt het Wereld Handicap Systeem’ en verder uit de ‘voorbeeldteksten’ de
Word-documenten die worden genoemd bij het 1e en 3e blokje. Ook de link naar ‘veel gestelde
vragen’ aan het eind van het document kunnen uw staat van opwinding, boosheid, verwondering of
wat ook hopelijk in goede banen leiden.
En natuurlijk bieden wij ons als commissie natuurlijk ook graag aan als vangnet voor uw
onbeantwoorde vragen.
https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem/waar-vind-ik-voorbeeldteksten-voorcommnicatie-met-leden-over-hetwhs?utm_source=ngf_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28012021&utm_content=_446&ut
m_term=&M_BT=12530474228
Klaas Gosink
Roel Bosch
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7.Vrijwilligers- en Sponsoractiviteit
Zondag 10 januari ’21 was er een activiteit georganiseerd voor 52 vrijwilligers en de sponsoren van onze club.
Door de coronamaatregelen was er een andere opzet dan de voorgaande jaren. Er werd gestart op
verschillende tijden zodat er niet te veel deelnemers tegelijktijdig aankwamen. Naast een rondje over de 2e 9
holes was er ook de mogelijkheid om op de drivingrange de Golfchallenge te spelen.
Tijdens de golfronde (die voor de eerste groep spelers begon op een bevroren baan met ijzel op de greens)
kon men na hole 12 een Snikkers of een Mars mee voor wat energie.
Bij de schuilhut op hole 14 stonden Mien Pepping (de partner van Jan Bischop) en Grietje Naber, (de vrouw
van Harko Naber). Ja, bestuursleden zetten hun familie leden in om onze vrijwilligers voor hun inzet te
bedanken! Met koffie, chocolademelk of thee met een heerlijk cakeje.

Bij hole 17 kon men zich opwarmen met een drankje en een schaaltje met paar stukjes worst en kaas.
Na het golfrondje kom men op de drivingrange de Golfchallenge spelen.

Dit was voor de meeste deelnemers moeilijker dan gedacht. Ieder kreeg 15 ballen om die binnen een
bepaalde tijd door de ringen te spelen. Het was tevens een test voor het reserveringssysteem van de
challenge. Deze bleek goed te werken.
Helaas kon er uiteraard niet gezellig worden nagepraat en vertrokken de deelnemers met nog een warm
drankje en een broodje met rookworst weer huiswaarts. Al met al gezien de omstandigheden een geslaagde
dag, hopen dat we dit in 2022 weer op de normale manier kunnen doen.

8.Winterregels
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Ken jij de 'winterregels'? Dat zijn plaatselijke regels die tijdelijk ingevoerd kunnen worden om golfers een
beetje te helpen als de baan er minder goed bij ligt door slechtere weersomstandigheden. Hier lees je alles
wat je moet weten. Doe er je voordeel mee!
Plaatsen
In het regelboekje is geen apart hoofdstuk gewijd aan winterregels. We hebben het dan ook eigenlijk over
regels waarmee je in winterse omstandigheden vaak te maken krijgt. Maar er is één regel die wel te
beschouwen is als een echte winterregel: plaatsen. Het is in feite een local rule (plaatselijke regel) die alleen
in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld fairway, voorgreen
en de apron rond de green). De winterregel plaatsen houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen.
Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of
opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij
oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en
nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van
de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.
Europese golfbanen mogen de winterregel plaatsen (preferred lies) laten gelden in periode tussen 1
november en 30 april omdat de fairways dan vaak minder fraai zijn. De ligging van de bal is in de winter vaak
veel minder goed dan in de zomer en het komt ook vaak voor dat er modder aan de bal zit.
Dus als je in deze periode golf gaat spelen, kijk dan of er geplaatst mag worden op de baan die je speelt want
je hebt er groot voordeel bij als het mag. Het is te vinden in de local rule van de club, in de baanstatus op de
website of op het publicatiebord vlakbij de eerste hole.
Overigens: er mag geplaatst worden maar het hoeft niet. En wat veel golfers niet weten is dat deze regel en
qualifying elkaar in de winter niet uitsluiten. Qualifying wil zeggen dat je een qualifying ronde kunt spelen die
meetelt voor je handicap. Maar plaatsen en qualifying spelen gaan alleen samen in de periode 1 november-30
april.
Een local rule die het hele jaar toegepast kan worden, is bal schoonmaken (lift and clean). Hierbij moet de bal
op exact dezelfde plek worden teruggeplaatst. In het regelboekje staat: Condities zoals uitzonderlijke natheid
waardoor veel modder aan de bal kleeft, kunnen aanleiding zijn om onder deze omstandigheden toe te staan
dat de bal mag worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst. In dat geval geldt een plaatselijke
regel zoals deze: Op het kort gemaaide gedeelte/overal door de baan mag een bal zonder straf worden
opgenomen en schoongemaakt. De bal moet worden teruggeplaatst.
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Ingebedde bal
Een ingebedde bal is een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark. Zo'n bal mag het hele jaar opgepakt,
schoongemaakt en gedropt worden zonder straf. Maar op sommige banen geldt een local rule die verbiedt
dat je ingebedde ballen in de rough ook mag oppakken en droppen. Als je wilt weten of die local rule op jouw
baan geldt, dan moet het staan in de (tijdelijke) plaatselijke regels (temporary local rules). Lees hier de
algemene golfregel 16.3 over de ingebedde bal.
Tijdelijk water
De regel voor tijdelijk water geldt ook het hele seizoen maar na de zomer hebben we er vaker mee te maken.
Als je bal in een plas ligt of je voeten staan in een plas als je moet slaan, dan mag je de bal oppakken. Bepaal
het nearest point of relief en drop daar een bal binnen één stoklengte. Je mag je bal schoonmaken voordat je
dropt.
Je krijgt niet alleen een free drop bij tijdelijk water op de fairway maar ook in de rough, op de green en in een
bunker. Als je tijdelijk water in een bunker ontwijkt, moet je in de bunker droppen. Buiten de bunker droppen
mag ook, maar dat kost dan wel een strafslag. (Je dropt dan op een rechte lijn naar achteren, dus niet dichter
bij de hole. De lijn loopt vanaf de hole door de plek van de oorspronkelijke bal in de bunker en verder naar
achteren.)
Tijdelijk water op de green mag je ook ontwijken. Ligt je bal op de green en bevindt het tijdelijk water zich op
je putting lijn, dan is er ook sprake van belemmering. Bij het ontwijken van tijdelijk water op de green moet je
het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, het dichtstbijzijnde punt waar je niet gehinderd wordt
door het water. Vervolgens moet je de bal plaatsen. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering kan ook
buiten de green liggen. Ook dan moet je de bal plaatsen.
Er is sprake van tijdelijk water als het water rond je schoenen omhoogkomt bij het innemen van je stand.
Wintergreens
Op steeds meer Nederlandse banen kun je vrijwel de hele winter qualifying ronden spelen. Maar als er veel
wintergreens zijn (als de vlaggen vanwege vorst, dooi of regenval op wintergreens geplaatst moeten worden),
dan is een baan niet qualifying. Je kunt met wintergreens wel vriendschappelijke ronden spelen maar geen
ronden die meetellen voor je handicap. De baan kan overigens nog wel qualifying zijn als er slechts één
wintergreen is per negen holes.
Korte putts op wintergreens worden vaak niet uitgeholed: een bal binnen een putterlengte van de hole tot de
grip wordt gegeven. Dus wie op een par 3 met twee slagen binnen een putterlengte van de hole ligt, maakt
een par. Dit is te beschouwen als een wintertraditie; het is geen officiële regel.
Wat als er wintergreens zijn en je bal rolt per ongeluk op een 'zomergreen' die op dat moment niet gebruikt
worden? Dan mag je niet spelen vanaf die zomergreen. Je bal ligt op een verkeerde green zoals het in de
regels heet. Je moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, waar je bal niet meer op de
verkeerde green is maar je voeten ook niet. Hier moet je droppen, zonder strafslag.
IJs, hagel en sneeuw
Wat je mag doen bij winterse neerslag is in de gewone regels beschreven. Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk
water óf losse natuurlijke voorwerpen, naar keuze van de speler.
Als de hele baan bedekt is, kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk voorwerp: je mag wat
sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je de bal niet beweegt.
Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je dat het beste
behandelen als tijdelijk water: ontwijken en droppen op gras.
Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen, dat geldt dus ook voor hagel.
Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals die ligt.
Rijp en dauw
Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijk voorwerpen (het kleeft aan het gras) dus zijn geen tijdelijk water. Je
mag rijp of dauw ook niet wegvegen op de green.

Winterregels van de club
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Aan de ene kant zijn er de regels uit het regelboekje, aan de andere kant heeft elke baan en club ook eigen
clubregels in de winter, bijvoorbeeld dat buggy’s of trolleys niet zijn toegestaan. Op sommige banen wordt
geëist dat spelers winterbanden met noppen op hun trolleys installeren.
Extra aandacht voor etiquette
In de winter groeit het gras niet en het duurt veelal tot mei voordat schade is hersteld. Greens zijn in de
winter nog gevoeliger dan normaal en het is heel belangrijk dat elke pitchmark meteen gerepareerd wordt.
Een golfbaan is het meest kwetsbaar bij het begin van vorst en zodra er dooi komt. De zomergreens moeten
dan gesloten worden en soms zelfs de hele baan.
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