NIEUWSBRIEF d.d. 02-05-2017
Uit de bestuursvergadering
1 Mei is tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering de begroting voor
2017 goedgekeurd. Het bestuur heeft met name bezuinigingen doorgevoerd door
de Golfkuur voortaan digitaal te verspreiden. Daarnaast is er bezuinigd op de
kosten van de diverse commissies.
Doordat we in 2016 een groot negatief resultaat behaald is, hebben wij op onze
algemene reserves ingeteerd. Naast de doorgevoerde bezuinigingen voor
komend jaar, willen we toch graag een leuke, gezellige en open golfclub zijn voor
iedereen en daarbij zijn alle vrijwilligers van het grootste belang. Op deze groep
enthousiaste leden willen wij dan ook niet verder bezuinigen.
Het bestuur ziet zich daarnaast geconfronteerd met een gestage afname van
leden. De trend is dat nieuwe golfers zich minder snel binden aan een
vereniging. Ook de concurrentie van omliggende golfbanen speelt hierin een rol.
In het bestuur hebben we inmiddels verschillende ideeën geopperd die nader
uitgewerkt gaan worden om actief leden te werven.
Tot slot hebben de mede te verwachten kostenstijging met minimaal het
inflatiepercentage ons ertoe gebracht in te zetten op een contributieverhoging
van € 7,50 op jaarbasis. Hiermee worden onze inkomsten met circa € 3.000 op
jaarbasis verhoogd. De BALV ging akkoord met de verhoging waarmee de
contributie voor 2018 is vastgesteld op €75,00.
Gezocht……
Peter Eerhart (secretaris) en Wim Hornman (baanzaken) hebben te kennen
gegeven zich komend jaar niet herkiesbaar te stellen voor hun bestuursfunctie.
We zijn dus op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Voor meer informatie m.b.t.
de functies kunt u contact opnemen met Peter en Wim. Indien u, na nadere
informatie geïnteresseerd bent in één van deze functie, kunt u zich aanmelden
bij de voorzitter, heidi.smits@scalascholen.nl.
Van de baaneigenaar
Hans Gommers had tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 1
mei jl. graag uitleg willen geven over het onderhoud van onze baan. Hij was
echter onverwacht verhinderd, vandaar zijn uitleg via deze nieuwsbrief.
Theo en zijn medewerkers zijn goed op de hoogte wat er speelt bij ons in de
baan. Het heeft niets te maken met het feit dat er geen tijd is of niet voldoende
mankracht. De belangrijkste factor is het weer van het voorjaar geweest. Ik
begrijp dat er nu weer vragen kunnen ontstaan “hoe kan het dan dat het bij
andere banen het er beter bij ligt?”
Dat zijn vragen die niet één, twee, drie te beantwoorden zijn. Dit heeft te
maken met de structuur van de grond, de opbouw van de greens of tee boxen,
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enz. Daarnaast zijn door nieuwe wetgeving bestrijdingsmiddelen niet meer zoals
voorheen te gebruiken.
Vorig jaar lag onze baan het mooiste bij in de omgeving. Toen was vanaf de start
van het seizoen direct prachtig weer en alle ziekten en narigheid die de winter
met zich meebracht waren binnen enkele weken verholpen. Drie weken geleden
konden onze gasten nog niet met een caravan het terrein op zo drassig waren de
velden. De golfbaan is daar geen uitzondering op. Nu het wat warmer gaat
worden ook in de nachten zal de baan zeer snel op trekken tot het niveau dat u
gewend ben.
Ik wil ook graag het gedrag van individuelen onder de aandacht brengen. Onze
mensen achter de bar vragen zich soms af of er überhaupt nog wel regels van
toepassing zijn. Leden die anderen mee de baan innemen zonder dit te melden,
worden hierop uiteraard aangesproken. Echter de reactie die volgt naar de
medewerkers is met regelmaat buiten proportioneel.
De regels zijn eenvoudig en wij rekenen erop dat iedereen zich hieraan houdt.
Dus als u een tijd afblokt, meldt u zich in het clubhuis. Ook meldt u diegene met
wie u gaat spelen. Als u niet kan lopen of u niet op tijd kan zijn, dan geeft u dat
even door bij het clubhuis. Anderen zouden deze tijd, nog wel kunnen starten.
Harken die er in de bunkers liggen, zijn er niet voor de sier!
Onze medewerkers staan er voor u, mits deze ook met respect worden
behandeld. Wanneer u bedenkt zelf iets achter de bar kunnen pakken of wanneer
u denkt zomaar de keuken in te lopen heeft u het mis. Wij hebben met het
bestuur afgesproken dat, wanneer iemand van de club zich niet houdt aan de
normale regels, dit met hen wordt gecommuniceerd en er maatregelen worden
genomen. Laten we er samen voor zorgen dat het prettig golfen is op De
Kurenpolder!
Hans Gommers, baaneigenaar
Baanzaken
Op dinsdag 6 juni zal de NGF De Kurenpolder bezoeken om de baan, samen met
de baancommissaris, opnieuw in te meten. Dit gebeurt één keer in de vier jaar,
waarna de course- en sloperating opnieuw wordt vastgesteld.
Van de wedstrijdcommissie
In mei en juni staan de volgende wegstrijden gepland:
Donderdag 04 mei

11:30

NGF Dames 1

Zaterdag 06 mei

08:45

Maandmedal driebal-strokeplay

Zaterdag 06 mei

15:00

20+/30+ 2 driebal-stableford

Zondag 07 mei

09:00

NGF Heren 1

Zondag 14 mei

10:00

Match Play Team 3 tweebal-matchplay

Zaterdag 20 mei

11:00

Echtparen Wedstrijd (Texas Scramble)
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Zaterdag 27 mei

10:00

Zomer Competitie 1 driebal-stableford

Zondag 28 mei

10:00

Jeugd NGF

Zaterdag 03 juni

10:00

Presidents Cup driebal-stableford

Zondag 04 juni

10:00

Pinkster Wedstrijd driebal-stableford

Zaterdag 10 juni

08:45

MM driebal-strokeplay

Zaterdag 10 juni

15:00

20+/30+ 3 driebal-stableford

Vrijdag 16 juni

10:00

CK Stroke Play Sen

Zondag 18 juni

10:00

Match Play Team 4 tweebal-matchplay

Vrijdag 23 juni

18:30

Zomer Competitie driebal-stableford

Zaterdag 24 juni

10:00

HandiCart Wedstrijd driebal-stableford

Maandagavond………….damesavond
In de maanden mei, juni, juli en augustus staan de maandagavonden in het
teken van de damesavonden. Eerst gezellig golfen en daarna als het mooi weer
is op het terras genieten van de ondergaande zon. Hebt u zin om mee te doen,
dan bent u van harte welkom. Er wordt gespeeld in 2 categorieën: 0 – 28 en
28,1 t/m 54. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00. Van dat geld worden prijsjes
gekocht en wordt het seizoen eind augustus afgesloten met een buffet.
Er wordt gestart om 18.30 uur. Drie keer wordt de wedstrijd over 18 holes
gespeeld. De damesavond begint dan om 17.00 uur. Ieder keer wordt er een
andere vorm gespeeld. In het schema kunt u dat lezen en ook op de website
staat deze informatie. De uitslag van de wedstrijden wordt bijgehouden en aan
het eind zijn de winnaars bekend. Die worden dan natuurlijk in het zonnetje
gezet.
U kunt inschrijven op het formulier dat in de hal hangt. Hebt u zich
ingeschreven, maar kunt u toch niet komen dan graag even bellen naar Lita
Zaal, Judy Sterrenburg of naar het clubhuis. Graag voor 15.00 uur. Dit i.v.m. de
organisatie.
De organisatie kijkt er weer naar uit!
Programma damesavond 2017
Maandag 1 mei
18.30 uur
Maandag 8mei
18.30 uur
Maandag 165mei
18.30 uur
Maandag 22mei
17.00 uur
Maandag 29 mei
18.30 uur
Maandag 5 juni
valt uit
Maandag 12 juni
17.00 uur
Maandag 19juni
18.30 uur
Maandag 26 juni
18.30 uur
Maandag 3juli
18.30 uur
Maandag 10 juli
18.30 uur
Maandag 17 juli
18.30 uur
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L en N
Texas scramble
IJzers
18 holes
3 kleurenwedstrijd
Tweede Pinksterdag
18 holes
4 stokken en putter
putts tellen en DN en DL
Texas Scramble
Ijzers
3 kleuren wedstrijd
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Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

24 juli
31 juli
7 augustus
14 augustus
21 augustus
28 augustus

18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
17.00 uur
18.30 uur
17.00 uur

putts tellen en DL en DN
strokeplay
uitwisseling herenavond
18 holes
Texas Scramble
L en N Slotavond met buffet. 9 holes

Voor meer informatie
Lita Zaal 0162-685276 / 0640845086
Judi Sterrenburg: 0183-564035
Spreeuwen in de baan
Wellicht is het menigeen al opgevallen dat sinds enkele weken verspreid over de
grote baan een aantal (30 stuks) vogelnestkasten is opgehangen. Dit zijn
nestkasten speciaal bedoeld voor spreeuwen. In de volgende Golfkuur zullen we
uitgebreidere informatie geven over het hoe en waarom deze vogels een rol
spelen in het natuurlijke onderhoud van met name de greens. Er werd vanuit
gegaan dat er pas in het broedseizoen van volgend jaar duidelijke activiteiten
zouden zijn maar ondertussen hebben zich al enkele spreeuwen in en bij kasten
gemeld. Om een beeld van de activiteiten
te krijgen willen we aan iedereen vragen
om eventuele waarnemingen tijdens jullie
golfronde te melden. Daartoe zal op het
mededelingenbord een kaart met alle
nestkastlocaties opgehangen worden i.c.m.
een waarnemingentabel. Bij voorbaat dank
voor jullie medewerking.
Foto: Anne Versteegh: spreeuw gespot in kast 14

Uitslag wintercompetitie 2016-2017
Na een fantastische slotwedstrijd zijn de Winter Biesbosch Kampioenen 20162017 bekend.
Bonnie Geus en Peter van Leen
van harte gefeliciteerd met jullie overwinning!
Jullie mogen met trots een jaar lang Winter Biesbosch Kampioen genoemd
worden na een strijd van 9 wedstrijden. Uiteraard met eervolle vermelding op
het bord in het clubhuis. Hilke en Sjoerd zullen het stokje voor volgend jaar over
geven aan een ander. Ze hebben genoten van het mooie golfspelletje met zo’n
gezellige leuke club mensen. Hilke en Sjoerd, bedankt!
Voor degene die dit jaar net achter het net gevist hebben voor het
kampioenschap.....wees niet getreurd, oefen als een bezetene en wie weet ben
jij volgend jaar wel de nieuwe winterkampioen!
Iedereen nogmaals bedankt voor het meespelen. Martine en al het
barpersoneel, bedankt voor de gastvrijheid in de horeca.
Uitslag heren:
1. Peter van Leen, 2. Louis Slijkhuis, 3. Benno Gruijters
Uitslag dames:
1. Bonnie Geus, 2. Nel Begemann, 3. Marianne v.d. Houdt

Nieuwsbrief GC De Kurenpolder

02-05-2017

BGK-wedstrijd
Ook dit jaar was de BGK-wedstrijd de eerste wedstrijd in het zomerseizoen. De
opbrengst van deze wedstrijd gaat naar het Barpersoneel, de greenkeepers en
het Keukenpersoneel. De wedstrijd
werd over 18 holes gespeeld: 9
holes grote baan, 9 holes kleine
baan.
Uitslag Par 3 baan:
1. Piet Schellekens, 23 pt
2. Marianne v.d. Houdt,22 pt
3. Pascalle Meijer, 22 pt
Uitslag grote baan:
1. Ron Grift, 21 pt
2. Piet Schellekens, 21 pt
3. Benno Gruyters, 20 pt
Oranjewedstrijd
27 April hebben we op uitnodiging van het bestuur het seizoen geopend met de
Oranjewedstrijd. Het clubhuis kleedde al snel oranje en rood-wit-blauw en kreeg
een koninklijk tintje. Onder een waterig zonnetje werd op grote en kleine baan
gestart. Bij de schuilhut op hole 4 werden de spelers verrast op een oranjebitter
wat bij sommigen zeker ten goede kwam aan het spel.
Tijdens de lunch onder het genot van een broodje konden we lekker
meegenieten van de het bezoek van de koninklijke familie in Tilburg. Even
dreigde ’s middags een regenbuitje roet in het eten te gooien, maar al gauw brak
weer snel de zon door. Er werd na de wedstrijd nog gezellig na geborreld, de
sfeer zit er prima in. Als dat een voorbode wordt voor de overige wedstrijden in
het seizoen, dan staan we er goed voor! Wedstrijdcommissie, bedankt voor een
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goed georganiseerde wedstrijd, barpersoneel bedankt voor de catering. Het was
weer top!
Uitslag Grote baan
Dames 1. Judith Nijsen, 2.
Ellis Slijkhuis, 3. Margreth
Kleijsen
Heren 1. Jacob v.d. Zalm,
2. Pieter Noorland, 3. Willie
de Dauw
Uitslag kleine baan
Dames 1. Judith Nijsen, 2.
Trees Pijnenburg, 3.
Marian v. Goch
Heren 1. Jacob v.d. Zalm,
2. Adri Kmiolek, 3. Collin
Basford
Longest heren: Adri Kmiolek
Longest dames: Heidi Smits
Neary: Louis Slijkhuis
De Golfkuur
De voorjaarseditie van de Golfkuur is digitaal naar alle leden gemaild. Via
onderstaande link kunt u de Golfkuur lezen:
https://indd.adobe.com/view/b15c67e3-c95d-4f02-8c36-1987213095b8
Leuke verhalen, wedstrijdverslagen en activiteiten kunnen worden aangeleverd
bij heidi.smits@scalascholen.nl.
Namens het bestuur van GC De Kurenpolder
Heidi Smits
Voorzitter
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