NIEUWSBRIEF d.d. 17-04-2016
Uit de bestuursvergadering
Tijdens de Nationale Open Golfdagen op 23 en 24 april kan iedereen kennis
maken met de golfsport. GC De Kurenpolder organiseert deze open dag op 24
april, van 13.00-17.00 u. De Golfschool biedt een gratis les aan, waarvoor
mensen vooraf kunnen inschrijven.
27 April openen we het seizoen met de traditionele Oranjewedstrijd. Inschrijven
kan tot 20 april.
Zaterdag 30 april 2016 zijn alle verenigingen uitgenodigd de Algemene
Ledenvergadering van de NGF bij te wonen. Namens GC De Kurenpolder zullen
Marian v. Goch (penningmeester) en Heidi Smits (voorzitter) deze vergadering
bijwonen.
In het bestuur is gesproken over automatische incasso. Via de penningmeester
wordt u hierover binnenkort nader geïnformeerd.
Verder zijn we gestart met Proware. Alle begin is moeilijk, maar het systeem
biedt veel voordelen. Als u moeite heeft met inloggen of andere problemen
ervaart met het programma, kunt u contact opnemen met Piet Bouwma.

Binnen het bestuur is Wim Hornman verantwoordelijk voor baanzaken. Ik
verzoek u vriendelijk, indien u opmerkingen heeft over de baan, deze door te
geven aan Wim en niet rechtstreeks contact op te nemen met de greenkeeper.
Wim heeft een verzoek bij Gommers ingediend om de wintermatten te
vervangen door dezelfde matten die op de par 3 baan liggen. Deze matten
kunnen het gehele jaar blijven liggen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.
Verder zullen de bruggen bij hole 4 en 5 vervangen gaan worden.

De lustrumcommissie is gestart met het plannen van activiteiten om het 25jubileum feestelijk te vieren. Op 24 september zal een activiteit voor alle leden
worden georganiseerd, met een feestelijke afsluiting. Het feest zal op vrijdag 23
september worden voorafgegaan door een receptie, geïnitieerd door het bestuur,
waarbij de omliggende verenigingen, alliantiebanen en oud-voorzitters en
bestuursleden worden uitgenodigd. De wedstrijden in de week voorafgaand aan
24 september zullen feestelijk worden ‘opgeleukt’. Daarnaast zal er een speciale
editie van de Golfkuur worden uitgebracht, waarin teruggeblikt wordt op 25 jaar
GC De Kurenpolder. Heeft u nog leuke anekdotes of foto’s, lever ze vóór 15
juni aan bij het secretariaat.
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Van de wedstrijdcommissie
Op zaterdag 17 september worden de Masters gespeeld. Zoals elk jaar kunnen
gedurende het seizoen masterpunten behaald worden bij verschillende
wedstrijden. De 30 spelers met de meeste punten krijgen vervolgens een
uitnodiging om op die dag te strijden om het “Groene Jasje”. Dit jaar kunnen bij
de volgende wedstrijden punten worden gescoord:



Clubkampioenschappen Strokeplay en Matchplay:

Voor deze wedstrijden geldt:
 Punten voor de nummers 1 t/m 10, aflopend van 20 punt naar 2 punt (nr.
1:20, nr. 2: 18 enz.); Dit is van toepassing voor dames en heren
afzonderlijk.



Presidents Cup



Clubkampioenschappen Strokeplay senioren



Landgoed Kurenpolder Trofee



Maandmedal (eindscore na 6 wedstrijden, de laatste wedstrijd op 1/10 telt
niet mee)

Voor deze wedstrijden geldt:

 Punten voor de nrs 1 t/m 10, aflopend van 10 punten naar 1 punt Er is
geen onderscheid bij de puntentoekenning tussen dames en heren



Damesavond (eindscore)



Herenavond (eindscore)



20/30+ lage hcp-ers (eindscore)

Voor deze wedstrijden geldt:
 Punten voor de nummers 1 t/m 5, aflopend van 5 punten naar 1 punt Er is
geen onderscheid bij de puntentoekenning voor dames en heren.
De komende maand staan de volgende wegstrijden gepland:
Zondag 17 april

09:00

NGF Dames 1 tweebal-matchplay

Zaterdag 23 april

10:00

M.P. Team wedstrijd 2 tweebal-matchplay

Zondag 24 april

09:00

NGF Heren 2 tweebal-matchplay

Woensdag 27 april

09:00

Oranje wedstrijd driebal-strokeplay

Zaterdag 07 mei

09:00

Maand Medal driebal-strokeplay

Zaterdag 07 mei

15:00

20+/30+ 2 driebal-stableford

Zondag 08 mei

09:00

NGF Dames 1 tweebal-matchplay

Vrijdag 13 mei

09:00

NGF Heren 1 tweebal-matchplay
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Zaterdag 14 mei

10:00

M.P Team wedstrijd 3 tweebal-matchplay

Zondag 15 mei

10:00

Pinkster wedstrijd driebal-stableford

Zaterdag 21 mei

09:00

Presidents Cup driebal-stableford

Donderdag 26 mei

10:00

Promotiewedstrijd NGF tweebal-matchplay

Zaterdag 28 mei

10:00

Zomer wedstrijd driebal-stableford

Van de handicapcommissie
De Handicap- en regelcommissie is voornemens alle paaltjes die de
waterhindernis markeren aan te merken als vast obstakel. Indien u bal tegen een
rood of geel paaltje ligt, of u slag gehinderd wordt door het paaltje, mag u een
vrije drop nemen. Dit geldt ook voor de afstandspaaltje. De out of
boundspaaltjes mogen niet volgens deze regel ontweken worden. Anne Versteeg
en Paul Kleijssen hebben de cursus referee gevolgd. Ze hebben het examen
inmiddels afgelegd. Ze wachten de uitslag nog af.

Van de Jeugdcommissie
Er zijn twee kleding sponsoren gevonden voor het NGF jeugdteam. Met het oog
op herkenbaarheid zal ook gezocht worden naar mogelijkheden om de
jeugdcoaches te voorzien van een jack of trui.
Vanaf half mei gaat een stagiaire, Jarvin, mede de jeugdtraining verzorgen. Dit
betekent voor de coaches dat zij het oefen- en trainingsprogramma voor de
jeugd met de stagiaire gaan afstemmen.
De jeugdcommissie is voornemens om te starten met een logboek waarin de
persoonlijke vorderingen van de jeugdleden worden bewaakt en geregistreerd.
Youri Iesberts gaat samen met de stagiaire van de golfschool een opzet maken
voor een logboek.
De Golfkuur
De zomereditie van Golfkuur verschijnt 17 juli. Copy voor deze editie kan
aangeleverd worden tot en met 29 juni via heidi.smits@scalascholen.nl.
Er hebben zich inmiddels 2 nieuwe adverteerders gemeld, G.J. Stijls en de
familie Gommers, 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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