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Het bestuur wenst alle leden een gezond, sportief 2016 toe!

Uit de bestuursvergadering
10 Januari hebben wij samen met de leden tijdens de nieuwjaarsreceptie een
toost uitgebracht op het nieuwe jaar. Samen met u hopen we er weer een fijn
jaar van te gaan maken!
Eind december is de nieuwe exploitatieovereenkomst met de baaneigenaar
ondertekend. De herziende overeenkomst is wederom voor 4 jaar bindend.
De voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn reeds
begonnen. Noteert u vast de datum: maandag 21 maart, aanvang 20.00 u in het
vernieuwde Uivernest in Hank.
Tijdens de ALV zal het beleidsplan worden gepresenteerd en vastgesteld. Uiterlijk
2 weken voor de ALV zal het beleidsplan via email worden verspreid, zodat u
vooraf dit document kunt bestuderen.
2016 zal in het teken staan van het lustrum, het 25-jarig bestaan. Via de
nieuwsbrieven en de website houden wij u op de hoogte van de activiteiten.

Alliantie
In 2016 is de Golfalliantie uitgebreid met 2 banen, te weten Land van Thorn en
de Strijensche Golfclub.
Land van Thorn is een jonge baan. Sinds de opening in april 2007 hebben er al
heel veel golfers mooie momenten beleefd. Door de schrale zandgrond kan het
hele jaar door gespeeld worden. Het open karakter in het licht glooiende
Limburgse landschap geeft een gemoedelijk sfeer. Het ontwerp van ir. Frank
Pont is geïnspireerd door de traditionele Schotse “links banen”. De greens zijn
redelijk vlak maar moeilijk leesbaar. De bunkers zijn goed zichtbaar en op de
glooiende fairways staat u niet vaak vlak. Golf Weekly waardeert Land van Thorn
met een 9e plaats in de Top 30 van de beste 9 holes golfbanen in Nederland.

De Strijensche Golfclub staat voor gezelligheid, een baan van hoge kwaliteit en
persoonlijke aandacht. De faciliteiten van de Strijensche golfclub bestaat uit een
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volwaardige 9-holes baan met een A-status, een 6-holes oefenbaan, een drivingrange en een puttinggreen. De club kent geen online reserveringssysteem maar
werkt met een ballenspiraal die de volgorde van afslaan bepaalt. Dit zorgt ervoor
dat u altijd op elk willekeurig moment langs kunt komen en kunt spelen. Bij De
Strijensche Golfclub verkijk je je vaak op de moeilijkheidsgraad. Het is zeker
geen eenvoudige baan. Er lopen veel sloten dwars over de fairways en het water
bevindt zich vaak op driverafstand. Graag nodigen wij u uit om de golfbaan uit te
proberen.

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. Zo ook de voorbereidingen voor de
vrijwilligers en in dit geval de marshals op de verschillende holes. Op The Dutch
wordt iedere hole bemand door een andere club. Ook GC De Kurenpolder is
hiervoor benaderd.
Het is belangrijk dat de potentiële vrijwilligers een paar dagen aanwezig kunnen
zijn, fysiek in staat zijn hele dagen te staan en alert te zijn, de bal kunnen zien
vliegen en het belangrijkste is dat de spelers ongestoord kunnen golfen en dus
het publiek in goede banen leiden. In februari wordt er een dag georganiseerd
voor alle vrijwilligers om de taken van de marshals te bespreken. Bent u
geïnteresseerd, dan kunt u zich voor 25 januari aanmelden
bij heidi.smits@scalascholen.nl.

Greenkeeper van het jaar
William Bogaarts, voormalig greenkeeper van GC De Kurenpolder, is verkozen tot
greenkeeper van het jaar. De prijs 'Greenkeeper of the Year' is een initiatief van
het vakblad Greenkeeper. De jury is vol lof over de ambitieuze hoofdgreenkeeper
uit Rijen die op dit moment Golfpark de Turfvaert onder zijn hoede heeft en
tijdelijk ook Golfbaan Stippelberg: “William Boogaarts werkt goed samen met
collega's. Hij weet het beste uit verschillende mensen naar boven te halen. Zijn
gedrevenheid en enthousiasme voor het vak zijn zeer inspirerend. Hij is actief in
de golfwereld, is coachend naar zijn teamleden, een vakidioot,” aldus de jury.
De 33-jarige William, nu vijftien jaar greenkeeper, kreeg de prijs in december
uitgereikt na afloop van het Golf&Groen Symposium van de NGF, NVG en NGA.

Van de wedstrijdcommissie
Reinier Zaal heeft met ingang van 1-1-2016 de wedstrijdcommissie verlaten. Ben
van de Veer vervangt hem als voorzitter van de commissie. Els Lang gaat het
penningmeesterschap vervullen. Erica van de Berg en Guus van Zoest zijn
toegetreden tot de commissie. Hierdoor ziet de wedstrijdcommissie er als volgt
uit: Ben van de Veer (voorzitter), Els Lang (penningmeester), Hilke van Dongen
(NGF-coördinator), Roelof Deen, Ria Vermeulen, Carla Dijkstra, Rob van Vlerken,
Guus van Zoest en Erica van de Berg.
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Komende periode staan de volgende wedstrijdactiviteiten gepland:

zo 24-01 12:00

WMPC Vierbal Matchplay

za 30-01 10:30

Winter Competitie Driebal Stableford

zo 31-01 12:00

WMPC Vierbal Matchplay

za 13-02 12:00

WMPC Vierbal Matchplay

zo 14-02 10:30

Winter Competitie Driebal Stableford

zo 21-02 10:30

Jeugdwedstrijd

Jeugd
De jeugdcommissie staat bol van nieuwe ideeën en initiatieven voor 2016.
Binnenkort staat er een gesprek gepland met een potentiële jeugd commissie
voorzitter. Youri Isberts blijft als jeugdcoach verbonden aan de jeugdcommissie.

De zondag trainingen zijn voor alle jeugdleden. Er staan afwisselend
golfspelletjes- en oefeningen op het programma, waarbij het samen plezier
beleven aan de golfsport voorop staat. De jeugdcommissie is verder druk in de
weer om een jeugdteam voor de NGF-competitie samen te stellen. Hiervoor zijn
al een aantal kinderen gepolst: er lijkt voldoende animo hiervoor te zijn. De NGF
jeugdcompetitie wordt gehouden in de maand juni en bestaat uit 5 wedstrijden
waarbij de Kurenpolder eenmaal als gast optreedt. Voor de NGF
competitiespelers worden extra lessen gepland om het spelen in een team en het
lopen van 18 holes in een wedstrijd verder te ontwikkelen. Deze lessen willen we
graag aansluitend op de trainingen op zondagochtend laten plaatsvinden.

De Golfkuur
De voorjaarseditie van Golfkuur verschijnt eind maart. Copy voor deze
editie kan aangeleverd worden tot en met 29 februari via heidi.smits@scalascholen.nl.

Namens het bestuur van GC De Kurenpolder
Heidi Smits
Voorzitter
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