NIEUWSBRIEF d.d. 27-08-2016
Uit de bestuursvergadering
Het bestuur (lees: de voorzitter) is terug van zomerreces! 26 Augustus zijn we
bijeen gekomen in een bestuursvergadering. Er is gesproken over
handicapregistratie van niet-leden. In deze hebben we advies gevraagd aan de
Handicap- en registratiecommissie.
Het eerstvolgende overleg met alle commissies staat gepland voor zaterdag 15
oktober, 10.00 u.
Het bestuur onderneemt op kort termijn actie om de kampioensborden in het
clubhuis te vervangen en te actualiseren.
Baanzaken
Wim Hornman heeft gesproken met de baaneigenaar over het GA-certificaat, het
pesticidevrije onderhoud van de baan in het kader van Green Deal. Dit wordt
vervolgd.
Daarnaast heeft Wim met Hans Gommers overlegd over nieuwe matten voor de
wintertees voor heren.
De boom in de dogleg bij hole 5 is gesnoeid, zodat er meer ruimte is ontstaan.
KLM-Open
Van 8 t/m 10 september doen er 30 vrijwilligers van
onze vereniging mee als marshall tijdens de KLM Open
op The Dutch (Haarweg 3, 4212 KJ , Spijk). GC De
Kurenpolder heeft de verantwoordelijkheid voor hole
12, een par 4. De betrokken vrijwilligers zijn inmiddels
geïnformeerd. Ze hebben er zin in! Het zou helemaal mooi zijn als Joost Luijten
een mooi resultaat kan neerzetten. Naast Joost doen er nog een aantal toppers
mee, zoals Robert Karlsson, Thongchai Jaidee, Alex Noren, Jamie Donaldson en
Victor Dubuisson staan op de inschrijflijst van het KLM Open golftoernooi. Het
KLM Open wordt van 8 tot en met 11 september voor het eerst op golfbaan The
Dutch in Spijk gespeeld. Daarnaast krijgen acht Nederlandse professionals een
wildcard voor het KLM Open. Van die acht spelen er dit seizoen vijf op de
Challenge Tour: Jurrian van der Vaart, Reinier Saxton, Daan Huizing, Darius van
Driel en Wil Besseling. Genoeg reden om de KLM Open dus een dagje te
bezoeken!
Kaartjes zijn nog te verkrijgen via http://www.golf.nl/klm-open.
NGF Jeugd (12 t/m 18 jaar) kan op vertoon van hun NGF ledenpas aan de
kassa voor 5 euro naar het KLM Open en hoeft hier geen e-ticket voor te
bestellen. Toegang voor kinderen die lid zijn van RAAK! is gratis.
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Tijdens het KLM Open beleven kinderen een fantastische dag in het Funpark van
RAAK! De nieuwe juniorclub van de NGF is opgezet in samenwerking met ING
Private Banking met als doel kinderen op een leuke en speelse manier kennis te
laten maken met golf. De activiteiten zijn sportief en uitdagend voor kinderen die
al wel of juist nog geen golfervaring hebben. Team RAAK! staat vier dagen lang
voor de jeugd klaar met sumoworstelen in een grote opblaasbare bal, racen in
een buggy, knotsgolfen in een echte arena, vliegende snoepjes met je mond
opvangen en golfen met een snelheidsmeter!
Van de wedstrijdcommissie
De uitslag van de Landgoed de Kurenpolder Trofee 2016:
Dames:
1e Hilke van Dongen
2e Ellis Slijkhuis
3e Marianne van den Houdt

39 stablefordpunten
37 stablefordpunten
34 stablefordpunten

Heren:
1e Alex van Dijk
2e Willem Verboon
3e Louis Slijkhuis

37 stablefordpunten
36 stablefordpunten
33 stablefordpunten

In september en oktober staan de volgende wegstrijden gepland:
Zaterdag 27 augustus

14:00

20+/30+ slotwedstrijd

Zondag 28 augustus

10:00

M.P. Team wedstrijd

Zaterdag 03 september

10:00

Zomerwedstrijd

Zondag 04 september

09:00

Clubkampioenschappen Matchplay

Zondag 11 september

10:00

Gommers Trofee

Zaterdag 17 september

10:00

De Masters

Maandag 19 september

10:00

Vriendendag

Woensdag 21 september

10:00

Vriendinnendag

Zaterdag 24 september

10:00

Jubileumwedstrijd

Zaterdag 01 oktober

12:00

Maand Medal (slot)

Zondag 02 oktober

10:00

Matchplay Team wedstrijd

Zondag 09 oktober

13:00

Oktober Festival

Zondag 16 oktober

10:00

Matchplay Team

Zaterdag 22 oktober

10:30

Winter competitie
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Zondag 23 oktober

12:00

Kikkerwedstrijd

Zondag 30 oktober

12:00

Winter Matchplay

Mixavond 2016-2017
Hieronder de data voor de mixavonden
jaar
2016

Nr
1
2
3
4
5
6

2017
8
9
10
11

Dag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

Datum
5 sept
12 sept
19 sept
26 sept
3-okt
10-okt
17-okt
24-okt

tijd
spelvorm
17.30 uur
L en N
17.30 uur
DL en DN
vervalt i.v.m. vriendendag
L en N
16.30 uur
DL en DN
16.00 uur
???
16.00 uur
L en N
16.00 uur
winterstop

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

28-mrt
4-apr
11-apr
18-apr
25-apr

vervalt ivm 2e paasdag
17.30 uur
L en N
DL en DN
18.00 uur
L en N
18.00 uur
18.00 uur
slotavond

Vanaf eind augustus hangt de inschrijflijst op het prikbord. Aan- en afmelden
graag voor de maandagen voor 12 uur bij het clubhuis of bellen naar:
Helma Dingemans 0162452053
Gerrit Rekkers
0620401185
Hank Challenge Tour
Op 20 en 21 augustus is weer de jaarlijkse Hank Challenge Tour gehouden, een
gezellige tweedaagse over 18 holes elke dag op de grote en de kleine baan. Elke
dag waren er dagprijzen voor dames en heren en uiteraard ontbraken de prijzen
voor longest en neary niet. Na de eerste dag resulteerde het rekenwerk in een
tussenstand voor de eindoverwinning in een voorsprong voor een van de heren.
Bij de dames lag nog alles open.
Op de tweede dag werd dan ook uitstekend gespeeld, ondanks de flinke bak
regen, die de spelers te verwerken kregen. Alle punten van twee dagen bij elkaar
opgeteld resulteerden in het volgende
eindklassement.
Bij de Dames won uiteindelijk Alba Ghering. Marijke
van der Hulst werd tweede en Marianne van den
Houdt werd derde, alle drie met minimale
verschillen.
De Heren hadden een overtuigend winnaar in Jack
van Avendonk, die in dit weekend in handicap zakte
van 42 naar 29. Een mooie prestatie! Zeker ook een
mooie prestatie leverde Gijs Wilmink, die tweede
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werd. Peter Keijzers werd op minimale afstand derde.
Jack van Avendonk mocht uit handen van Hans Gommers het "Hank Jacket" in
ontvangst nemen. Met een uitstekende verzorging vooraf, achteraf en
tussendoor in de baan leverden Martine en haar crew een prima bijdrage!
Kortom: een mooie en gezellige wedstrijd, die volgend jaar zeker herhaald zal
worden.
Van de handicapcommissie
Digitale scorekaart
Vanaf eind augustus is de app, waarmee de scores per hole digitaal bijgehouden
kunnen worden, te downloaden op www.golf.nl/app. Met de app GOLF.nl
registreer je qualifying ronden, houd je alle golfprestaties bij en deel je ze met
vrienden. De gratis app GOLF.NL kan worden gebruikt door alle golfers die bij de
NGF zijn geregistreerd. De applicatie is te downloaden voor alle smarthones
(Apple en Android). Je kunt de app na het downloaden en eenmalig invullen van
het NGF-nummer meteen gebruiken. De Handicap- en Regelcommissie bespreekt
in één van hun volgende vergaderingen hoe dit naast de schriftelijke
scorekaarten binnen onze vereniging uitgewerkt gaat worden.
Van de Jeugdcommissie
Tijdens de jubileumdag op 24 september wil de jeugdcommissie op de
drivingrange voor de jeugd een Fun Factory organiseren. Om meer jeugd te
enthousiasmeren voor golf zullen ook niet-jeugdleden worden uitgenodigd via de
scholen en folders. Ook leden kunnen hun (klein)kinderen hieraan laten
deelnemen, bijvoorbeeld als zij zelf mee doen aan de jubileumwedstrijd. Een en
ander wordt in samenwerking met de golfschool en Gommers georganiseerd.
De jeugd zal op zaterdag 10 september hun jaarlijkse golfkamp houden.
Aansluitend daarop (zondag) brengen zij een bezoek aan de KLM open.
De Golfkuur
In september verschijnt er een speciale jubileumeditie van De Golfkuur. Toch wil
ik onderstaande bijdrage niet onthouden!
’t Benkske:
Als u weleens over de golfbaan de Kurenpolder loopt dan weet u dat er bij een
aantal hole’s net achter de afslag een bankje staat. Een hole is hierop een
uitzondering namelijk hole 5, daar staat een complete houten huisje met een
terras en ligstoelen (met kussens). U vraagt zich natuurlijk af waar dient dit
eigenlijk voor? Immers we komen toch om een rondje te golfen niet waar?
Ik zal het proberen uit te leggen. Er doen zich bijvoorbeeld weleens momenten
voor dat je al veel ballen in het water of “out of bound” het gespeeld. Dan is zo’n
bankje soms een mooi moment om weer even tot bezinning te komen, door even
een rustmoment in te lassen. Ik zie in de dagelijkse golfpraktijk dat onze leden
dan ook vaak de bankjes daarvoor gebruiken althans wat moet het dan anders
zijn? Heel verstandig en daarna pakt u het spel weer op als vanouds! Echter
waar deze bankjes ook voor dienen is bijvoorbeeld tijdens een drukke bezetting
van de golfbaan om even het speltempo aan te passen aan de andere
golfspelers. Maak dan gerust gebruik van het bankje en strek even de benen
neem een slokje water of iets te eten en ga daarna weer in alle rust verder.
De schuilhut op hole 5 biedt nog meer mogelijkheden dat is vooral vanwege de
ligging en het uitzicht. Je kan er met die makkelijke stoelen ook genieten van
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een mooi zonnetje: even aan de kleur codering werken, voordat je op vakantie
gaat. Maar doe het niet te lang want dan moeten andere medespeler weer
wachten en dat is niet de bedoeling. Daarnaast is het een schuilhut voor onweer
en zware buien. Uit ervaring weet ik dat het in zo’n geval fijn is dat de hut er
staat en ook dan kan het daar heel gezellig worden.
De bank op hole 6 helemaal bovenop. Ga zitten en neem de tijd om te zien of je
mede flightgenoten ver over het water slaan of juist er in? Altijd wel hilariteit als
het anders gaat dan gehoopt. Daarom is dit een perfect bankje om dit
schouwspel te volgen. Soms moet je daar nog daar zelfs wel eens omkijken,
omdat per ongeluk bal van de afslag hole 3 verkeerd wordt geraakt en in de
richting van het bankje zoeft, waar jij juist zit te genieten van het mooie uitzicht
en het leed vermaak.
Het bankje op hole 7 heeft vooral een verrassingseffect op moment dat je er
even zit te wachten en je hoort vanachter “fore” roepen! Weer een collega golfer
die zijn bal van de afslag van hole 5 in de bomen naast het bankje mept.
Dan hebben we nog een bijzonder bankje: het bankje op hole 4! Waarom is dit
een bijzonder bankje vraagt u zich af? Ik zal het proberen uit te leggen. Bij dit
bankje is altijd wel iets te doen. Soms moet je er met meerdere flights wachten
i.v.m. de verstopte doorstroming in de baan. Het is niet voor niets een “Call
Hole”. Het heeft soms even iets weg van het terras bij het clubhuis: men wisselt
er tijdens het wachten de speelresultaten alvast uit. Achter het bankje het lange
gras: ballen zoeken! Onlangs tijdens een clubwedstrijd was de locatie bij het
bankje een punt van discussie waar de regelcommissie later zelfs om raad werd
gevraagd. Er was op hole 3 een bal gespeeld die in de buurt van het bankje
landde, maar na enig zoekwerk met behulp van de bankzitters bleek de bal dicht
bij het vangnet te liggen. Voor een goede swing richting de vlag op de green van
hole 3 zat de spankabel in de weg. Is hier nu sprake van een vast obstakel? Mag
ik dan gebruikmaken van de regelgeving hier omtrent ( ontwijken)? De hele
bankbezetting keek en discussieerde mee, maar de ongelukkige golfer moest het
toch zelf maar oplossen en dat werd geen beste slag.
Maar er valt ook wel iets leuks over dit bankje te vertellen: Ik tref er met mooi
weer nog weleens golfers aan die het bankje gebruiken om even bij te komen
van het eerste deel van de golfbaan en er hun rustmoment nemen. Maar ook
met het warme zomerse weer is het er lekker toeven in de schaduw. En er zijn
golfleden die tijdens een wedstrijd er op een andere manier gebruik van maken
om even de wedstrijdspanning te laten voor wat het is. Even languit gestrekt een
(piepklein) middag dutje proberen te doen.
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Kortom het bankje op hole 4 is een bijzonder bankje en ik vind dat dit bankje
iets meer verdiend dan de andere bankjes op de golfbaan. Ik wil het daarom
omdopen tot het: ’t Benkske, zodat voortaan iedereen weet waarover we het
hebben. Wie weet wat er ooit nog gebeurd daar op het ’t Benkske?
“Derekiseruit”

Namens het bestuur van GC De Kurenpolder
Heidi Smits
Voorzitter
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