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Uit de bestuursvergadering
8 Juli is het bestuur in vergadering bijeengekomen. Namens het bestuur heeft de
voorzitter de Algemene Ledenvergadering van de NGF bezocht. In de Golfkuur
zijn de belangrijkste zaken in een samenvatting weergegeven.
Het bestuur heeft de commissies benaderd om mee te denken over de
ledenwerving. Guus v.d Zoest (WC), Gerrit Rekkers (JC) en Paul Kleijsen (HR)
hebben deze taak op zich genomen. Er zal op kort termijn een bijeenkomst met
een afvaardiging van het bestuur plaatsvinden om over mogelijkheden te
sparren.
6 Juni is de baan opnieuw ingemeten. De NGF vond de baan erg moeilijk, de
greens zijn ongeveer 15% kleiner dan bij de vorige rating. Verder complimenten
voor de baan. Daarnaast hebben we een nieuwe courserating van de par 3- baan
ontvangen; dit heeft consequenties voor de playing handicap op de kleine baan.
De nieuwe tabellen hangen in het clubhuis.
In juni hebben we afscheid genomen van Rob v. Vlerken. Rob, heeft zich jaren
ingezet voor onze vereniging in de wedstrijdcommissie. De
Matchplayteamcompetitie stond onder zijn bezielende leiding. Wij wensen Robs
familie veel sterkte. José Eland wensen we van harte beterschap toe in haar
genezingsproces na haar operatie.
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.
Clubkampioen Strokeplay
Het bestuur feliciteert de Clubkampioenen
Strokeplay 2017, Rob de Jong en Hilke van
Dongen.
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Clubkampioenschap Strokeplay de Kurenpolder, door Gerrit Rekkers
In het weekeinde van 1 en 2 juli 2017 is weer het jaarlijkse clubkampioenschap
Strokeplay gespeeld op golfbaan de Kurenpolder. Dit clubkampioenschap voor
leden van golfvereniging de Kurenpolder wordt gespeeld volgens de
regelementen van de NGF. Verdeeld over twee dagen, waarbij iedere dag 27
holes strokeplay, werden totaal 54 holes gespeeld, die allemaal moeten worden
uitgespeeld. Dat was voor sommige deelnemers een zware opgaaf. Dit maakt
een kampioenschap ook wat het moet zijn: moeilijk en zwaar. Immers, de
winnaar mag zich een jaar lang clubkampioen Strokeplay noemen en zijn of haar
naam komt op het bord in het clubhuis voor de eeuwige roem.
Zaterdag 1 juli, de eerste dag van dit clubkampioenschap begon miezerig en dat
zorgde voor een extra handicap: alles wordt nat, het was jas aan jas uit deze
zaterdagochtend. Voor alle spelers een vervelende omstandigheid. Maar na twee
holes gespeeld te hebben, werd het weer beter en verliep de eerste dag van dit
clubkampioenschap verder onder ideale golfomstandigheden. Na twee holes te
hebben gespeeld was het spannend bij de heren namelijk: de twee favorieten
voor het kampioenschap Rob de Jong en Gert-Jan Olieslager stonden gelijk met
86 slagen. Echter na 27 holes gespeeld te hebben liep topfavoriet Rob de Jong
uit met 5 slagen minder op de voorlopige nummer 2: Gert-Jan Dolieslager.
Bij de dames was het de eerste dag na 27 holes te hebben gespeeld evenzeer
spannend namelijk: het verschil tussen nummer 1: Marianne van den Houdt en
de nummer 2: Erica van den Berg en 3: Anita Rekkers bedroeg maximaal 4
punten.
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Zondag 2 juli was bij de heren vooral de strijd om de tweede plaats spannend,
mede door dat de nr. 1 in het tussenklassement Rob de Jong een regelmatig
verloop in zijn spel wist vast te houden. De nummer twee van dat moment GertJan Dolieslager viel door 3 tegenvallende hole scores terug in het klassement en
daarmee waren zijn kansen voor
het clubkampioenschap Strokeplay
verkeken. Door het goede spel op
de tweede wedstrijddag van de
nummer 3 en 4 in het
tussenklassement Alex van Dijk en
Gijs Wilmink wisten beide heren
op te schuiven in het
eindklassement.
Bij de dames vond ook een
behoorlijke verschuiving plaats op
de tweede wedstrijd dag. De
nummer 4 van het
tussenklassement Hilke van
Dongen wist door goed en
constant golfspel een vierde plaats om te buigen naar een eerste plaats in het
eindklassement. De verrassing van dit mooie clubkampioenschap zat hem ook
vooral in de laatste dag.
De Uitslag clubkampioen strokeplay 2017 golfclub de Kurenpolder:
Heren:
Dames:
CK: Rob de Jong
Hilke van Dongen
e
2 : Gijs Wilmink
Marianne van den Houdt
3e : Alex van Dijk
Erica van den Berg

Baanzaken
Het blijkt dat er nog steeds mensen zijn die rode, gele, witte en afstandpalen uit
de grond trekken. De baancommissaris krijgt weer regelmatig door dat er palen
op de grind liggen. Ook de greenkeeper loopt hier tegenaan. De plaatselijke regel
dat gele en rode palen niet verwijderd mogen worden, wordt regelmatig met
voeten getreden. Dit maakt het golfspel van anderen er niet prettiger op, het is
een kleine moeite om de palen terug te plaatsen.
Verder maken we er u nogmaals op attent dat “out of bounce” bij hole 3 /12
gewijzigd is. Vanaf de heren teebox geldt deze regel al.
Van de wedstrijdcommissie
In juli en augustus staan de volgende wegstrijden gepland:
Zaterdag 01 juli

09:00 u

Clubkampioenschappen Stroke Play

Zondag 02 juli

09:00 u

Clubkampioenschappen Stroke Play

Zaterdag 08 juli

08:45 u

Maandmedal driebal-strokeplay

Zaterdag 08 juli

15:00 u

20+/30+ 4 driebal-stableford
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Zondag 09 juli

11:30 u

Jeugdwedstrijd driebal-stableford

Zondag 16 juli

10:00 u

Matchplay Team 5 tweebal-matchplay

Zaterdag 22 juli

10:00 u

ZomerCompetitie driebal-stableford

Zaterdag 29 juli

08:45 u

Maandmedal driebal-strokeplay

Zaterdag 29 juli

15:00 u

20+/30+ 5 driebal-stableford

Zondag 30 juli

11:30 u

Machtplay Team vierbal-matchplay

Vrijdag 04 augustus

18:30 u

ZomerCompetitie driebal-stableford

Zondag 06 augustus

11:00 u

The Double scramble 2-bal-strokeplay

Zaterdag 12 augustus

10:00 u

Matchplay Team 6 tweebal-matchplay

Zaterdag 19 augustus

10:00 u

ZomerCompetitie 5 driebal-stableford

Zondag 20 augustus

10:00 u

Landgoed de Kurenpoldertroffee

Zaterdag 26 augustus

10:00 u

Hank Challenge driebal-stableford

Zondag 27 augustus

13:00 u

Hank Challenge driebal-stableford

Zaterdag 29 augustus

08:45 u

Maandmedal driebal-strokeplay

Zaterdag 29 augustus

15:00 u

20+/30+ 5 driebal-stableford

Fun of serieus? door Guus van Zoest
De laatste tijd is het een paar keer
voorgekomen, dat op het terras of in de baan
de opmerking werd geplaatst:" Och, het is
maar een funwedstrijd!"
En waarom? Om goed te praten, dat er een
foutje was genegeerd.
Wat bedoel ik? Nou, stel..... je loopt gezellig
een rondje te golfen en je medespeler haalt
even een takje uit de bunker ..... of ..... je
flightgenoot vergeet, dat hij in een waterhindernis niet mag adresseren ..... of
..... je tegenstander haalt met zijn voet even zijn bal achter die boom vandaan,
en dat alles onder het devies:" Och, het is maar een funwedstrijd!"
Laat ik allereerst zeggen: golf moet altijd fun zijn! Golf is gewoon een heerlijk
spelletje, maar ieder spelletje kent z'n spelregels.
Toegegeven: er zijn momenten, dat je niet op het scherpst van de snede hoeft te
spelen. Loop je lekker met je vriend of partner een rondje , dan is: "Ik drop wel
even een nieuwe bal" niet zo erg. Maar bij elke wedstrijd, waarbij de
wedstrijdleiding gerechtigd is je kaart met meer dan 18 punten (9 holes) ter

Nieuwsbrief GC De Kurenpolder

08-07-2017

verwerking in te dienen, hou je je aan de regels! En dat geldt voor iedere
georganiseerde wedstrijd!
En wat doe je nu als je als marker in zo'n situatie verzeild raakt?
In die wedstrijden, waar gezelligheid voorop staat, mag je - mijn inziens - je
medespeler even waarschuwen door hem of haar te wijzen op een strafbaar feit.
Strooi niet meteen met strafslagen, maar geef hem de gelegenheid op de juiste
wijze te handelen. Als hij blijft volharden in het foutief spelen, kun je de juiste
straf toekennen. Bewaak altijd een goede sfeer en accepteer, dat er regels zijn!
Ik kan me voorstellen, dat er wedstrijden zijn, waarbij je wel "op het scherpst
van de snede" speelt. Handel in de sfeer van de wedstrijd.
Bovenstaande is mijn mening, geen wet of clubstandpunt. Je mag het er mee
oneens zijn, maar ik hoop, dat je het woord "Funwedstrijd" niet misbruikt om
jezelf de gelegenheid te geven de golfregels met een korreltje zout te nemen.
Veel golfplezier!
Van de Jeugdcommissie, door Gerrit Rekkers
GC de Kurenpolder trots op NGF jeugdteam
Zondag 2 juli, laatste NGF jeugdcompetitiedag, waarin nog van alles mogelijk
was. De jeugd van GC de Kurenpolder moest deze dag spelen op golfbaan
Crimpenerhout met als gastteam GC IJsselweide.
De eerste starttijden waren al om 9.00 uur wat inhield dat de jeugd al om 6.00
uur uit de veren moest om rond kwart voor zeven te vertrekken naar Krimpen
aan de Lek.
Het was maar goed dat er vroeg vertrokken was want de één jeugdcoach miste
afslag A15 Gorinchem richting Rotterdam en de andere jeugdcoach zat bij
knooppunt Ridderkerk op de verkeerde weghelft zodat hij niet richting Capelle
aan de IJsel, maar richting Europoort reed.
We gaan er maar van uit dat dit een goed voorteken zou zijn omdat niet alles op
één dag fout kan gaan. Uiteindelijk was iedereen op tijd aanwezig. Starttijden
waren als volgt opgesteld
9.00 uur waren de spelers van GC de Purmer 2
tegen GC Leeuwenbergh 2 als eerste van start
gegaan.
9.30 uur was het de beurt aan GC Westerpark 2
tegen Kurenpolder 1.
Om het wachten niet te lang te laten duren was
door de leden van GC IJsselweide geregeld dat
ieder jeugdlid een mandje ballen ik kon slaan om
zo in het juiste ritme te komen. Hier werd dan
ook onder luid geklets gebruik van gemaakt
onder het mom van het moet wel gezellig
blijven. Hierdoor viel ook de spanning van de
wedstrijd een beetje weg.
Als eerste aan de start voor GC de Kurenpolder
Ricardo Grift met een geweldige afslag waarmee
de tegenstander geïmponeerd werd. Hopen dat
dit zo blijft. Als tweede startte Pieter Noorland
ook hier een geweldige afslag die de tegenstander deed beven. Henk Westerlake
was de derde die voor GC de Kurenpolder aan de start verscheen en dacht
waarschijnlijk: ik kan niet achter blijven.
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Hij produceerde dan ook een wonderbaarlijke eerste slag die midden op de
fairway tot stilstand kwam. Last but not least was het de beurt aan ons enige
meisje Anouk. Overigens mocht het je ook leuk lijken om te golfen, Anouk is op
zoek naar meiden die haar willen komen versterken.
Toen iedereen gestart was begon de spanning bij de coaches en de aanwezige
ouders langzaam op te lopen. Hoe zou het lopen vandaag. Kunnen de jeugdleden
omgaan met de spanning. Wat wordt de eindstand. Startend op de 2e plaats met
10 punten verschil met de koploper en 19
punten voor op de 3 plaats kon het nog
spannend worden. Nadat alle partijen
gespeeld waren liep de spanning nog meer
op. Delen van partijen verloren, delen van
partijen gelijk gespeeld en partijen
gewonnen.
Zou het genoeg zijn voor…… of zouden we
alsnog 3e worden.
Het team van GC de Purmer was niet meer
in te halen maar gelukkig waren de punten
in de partijen goed verdeeld en heeft GC
de Kurenpolder hun tweede plaats kunnen
behouden.

behalen van dit resultaat.

De voorzitter van de jeugdcommissie, het
bestuur, de jeugd coaches, onze teaching
pro’s en niet te vergeten de baaneigenaar
van GC de Kurenpolder willen onze
jeugdleden dan ook feliciteren met het

De Golfkuur
De voorjaarseditie van de Golfkuur is digitaal naar alle leden gemaild.
U leest over:










De Buitengewone Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van de NGF
Sociale Veiligheid en integriteit
Een interview met Margit Mooijman, vertrouwenspersoon
NGF JeugdCompetitie seizoen 2017
De Presidentscup en de Pinksterwedstrijd
Strokeplay Kampioenschappen Senioren
En de wedstrijdverslagen van de NGF-teams.
Ook de zoevende golfbal en de ‘Rekiseruit’ hebben hun bijdrage geleverd.

Leuke verhalen, wedstrijdverslagen en activiteiten kunnen worden aangeleverd
bij heidi.smits@scalascholen.nl.
Namens het bestuur van GC De Kurenpolder
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Heidi Smits
Voorzitter
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