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Uit de bestuursvergadering
De bestuursvergadering van 14 februari heeft voornamelijk in het teken gestaan
van de voorbereideng voor Algemene Ledenvergadering op maandag 21 maart,
aanvang 20.00 u in het vernieuwde Uivernest in Hank. De 3e week van februari
zullen de benodigde stukken voor deze vergadering worden verspreid.
5 Maart staat er een gezamenlijke commissiebijeenkomst gepland. Het concept
beleidsplan wordt dan voor de laatste keer voorgelegd aan de commissie
afgevaardigden. Tijdens de ALV zal het beleidsplan aan alle leden worden
gepresenteerd en vastgesteld. Uiterlijk 2 weken voor de ALV zal het beleidsplan
via email worden verspreid, zodat u vooraf dit document kunt bestuderen.

KLM Open 2016
Dit jaar wordt de KLM Open op De Dutch gespeeld
van 8 t/m 11 september. De voorbereidingen zijn
inmiddels in volle gang. De clubcoördinator, Heidi
Smits, heeft de eerste voorbereidingsbijeenkomst
bijgewoond op 10 februari jl. GC De
Kurenpolder heeft hole 12, een par 4 baan,
toegewezen gekregen. Inmiddels hebben zich 16
vrijwilligers aangemeld. Als marshall is het van
belang om een paar dagen aanwezig te zijn, fysiek in staat te zijn hele dagen te
staan en alert zijn, de bal kunnen zien vliegen en het belangrijkste: er voor
zorgen dat de spelers ongestoord kunnen golfen en het publiek in goede banen
leiden. Op donderdag en vrijdag zijn er 2 shifts, dan wordt halverwege de
dag van shift gewisseld. Dit betekent dat u dan een halve dag marshall
bent en de rest van de dag kunt genieten van het golfen. Marshalls
krijgen gratis toegang en parkeren, en naar alle waarschijnlijkheid een
pass Partout voor de overige dagen.
In april/ mei wordt er een bijeenkomst voor alle Marshalls van onze verenigingen
georganiseerd. Die datum is nog niet gepland. We kunnen nog vrijwilligers
gebruiken. Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan
via heidi.smits@scalascholen.nl.
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Van de NGF: Special Olympics tijdens de Nationale Spelen 2016
Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn de Special Olympics Nationale Spelen hét sportevenement van 2016. Van 1 tot en met 3 juli zijn
Nijmegen, Groesbeek en Wijchen gastheer van 18 verschillende sporten en 2500
sporters. Golf zal, met Golfbaan Het Rijk van Nijmegen als locatie, voor het eerst
deel uitmaken van de Special Olympics - Nationale Spelen.
De atleten en coaches krijgen onderdak in een echt olympisch dorp in Kamp
Heumensoord. De spelen worden op vrijdag 1 juli spectaculair geopend met het
ontsteken van de olympische vlam tijdens de openingsceremonie in het Goffert
stadion.
Het golfevenement is onderverdeeld in twee delen, een individueel en een
teamonderdeel. Het doel van het individuele onderdeel is om beginnende verstandelijk beperkte - golfers de kans te geven om te trainen en wedstrijden te
spelen op basisniveau. Tijdens de teamcompetitie speelt een sporter met een
verstandelijke beperking met een speler zonder verstandelijke beperking een
ronde van 9 holes. Voor meer info: kijk op www.golf.nl/ngf

Van de wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie is de laatste maanden druk bezig geweest met het
samenstellen van de wedstrijdkalender 2016 en evenals in vorige jaren is het
ook nu weer gelukt om alle puzzelstukjes in elkaar te schuiven.
Het streven elk jaar is om per weekend slechts één wedstrijd te plannen om op
die manier ook de niet wedstrijdspelers ruimte te geven. Hoewel dat niet voor
100 % is gelukt, blijft er voldoende vrije speelruimte in de weekends over. Een
paar wedstrijden komen dit jaar te vervallen te weten de Mixed Foursome
wedstrijden en het Sinterklaastoernooi.
Daarnaast starten de Matchplay Teamwedstrijden op de 9 zaterdagen of
zondagen niet meer om 09.00 uur, maar een uur later om zodoende aan de
wensen van de vroege vogels onder ons die niet aan de wedstrijd meedoen,
tegemoet te komen. De 18 holes Maandmedal wedstrijden worden vanaf dit jaar
opengesteld voor leden met een handicap tot 30. Met deze verhoging hopen we
op een groter aantal deelnemers. Voor leden die 9 holes voldoende vinden
blijven de 20+ wedstrijden een prima alternatief.
Inmiddels zijn alle wedstrijden op de site opengesteld, zodat inschrijven nu al
mogelijk is. Zoals bekend, is er voor iedere wedstrijd een maximaal aantal
deelnemers vastgesteld. Veel van deze wedstrijden zijn echter al geruime tijd
voor de wedstrijddag volgeboekt. Ons advies is dan ook: wees er snel bij en
schrijf alvast in. Indien er onverhoopt afgemeld moet worden voor een wedstrijd
kan dit uitsluitend bij de commissieleden die de wedstrijd organiseren via mail of
telefonisch en niet via het algemene mailadres van de Wedstrijdcommissie of bij
de bar.
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Volgende maand, op 26 maart, start de Matchplay Teamcompetitie. Hieraan
kunnen maximaal 10 teams van maximaal 10 spelers meedoen. Uitleg over deze
competitie staat op onze site. Er kan tot 1 maart per team ingeschreven worden
via rob@van-vlerken.nl. Graag de namen en de hcp’s vermelden. De organisatie
is in handen van Rob van Vlerken.
Komende periode staan de volgende wedstrijdactiviteiten gepland:

za 27 -02

12:00

WMPC Tweebal Matchplay

zo 28-02

10:30

Winter competitie Driebal Stableford

12:00

WMPC (slot) Tweebal Matchplay

za 12 -03

10:30

Winter competitie Driebal Stableford

zo 20 -03

10:30

Winter competitie Driebal Stableford

za 26-03

10:00

M.P. Team wedstrijd 1 Tweebal Matchplay

zo 06 -03

Jeugd
Het is gelukt! De jeugdcommissie heeft een nieuwe voorzitter: Gerrit Rekkers:
Gerrit komt het team jeugdcoaches helpen om meer structuur te brengen
als organisatorisch talent. Daarnaast is hij spreekbuis voor de jeugdafdeling
naar de overige commissies.
De jeugdcommissie is superblij met de komst van deze enthousiaste voorzitter
die de jeugd een warm hart toedraagt. Samen met Gerrit gaan ze het
jeugdbeleidsplan ten uitvoer brengen. Cees Schipperen, Yoeri Iesberts en Michel
Timp blijven als jeugdcoach de zondagstraining verzorgen. Daarnaast zijn zij
druk bezig met de voorbereiding voor de NGF competitie en Fun&Games.

De Golfkuur
De voorjaarseditie van Golfkuur verschijnt 25 maart. Copy voor deze editie kan
aangeleverd worden tot en met 1 maart via heidi.smits@scalascholen.nl.
Er hebben zich inmiddels 2 nieuwe adverteerders gemeld, Wim Versluijs en
Almbouw, waarvoor onze hartelijke dank. Nieuwe adverteerders blijven uiteraard
van harte welkom.
Namens het bestuur van GC de Kurenpolder
Heidi Smits
Voorzitter
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