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Uit de bestuursvergadering
De bestuursvergadering van 17 februari heeft voornamelijk in het
teken gestaan van de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering. De vergaderstukken, waaronder de agenda, jaarverslagen,
begroting 2019 worden zo spoedig mogelijk naar alle leden gemaild.
17 Maart staat er een commissieoverleg gepland, waarin we de gemaakte plannen met elkaar bespreken.

Terugblik bijeenkomst
nieuwe leden
3 Februari jl. waren alle nieuwe leden uitgenodigd om hen te ver-

dicapregistratie. Ook het inloggen op Proware is uitgebreid aan de

welkomen in onze club. De opkomst was goed. Deze bijeenkomst

orde geweest. Op verzoek van één van de nieuwe leden gaan we kij-

stond, naast elkaar ontmoeten, in het teken van het uitwisselen van

ken of we alle info over de alliantiebanen in een handig PDF-bestand

informatie over de golfschool, recreatiepark de Kurenpolder en de

bij elkaar kunnen zetten, wat minder zoeken op de website voorkomt.

alliantiebanen.

Wij kijken terug op een gezellige, informatieve bijeenkomst en wensen onze nieuwe leden veel speelplezier toe op onze golfbaan. Ook

Daarnaast hebben vertegenwoordigers van de wedstrijd- en handi-

het inloggen op Proware is uitgebreid aan de orde geweest.

cap-en regelcommissie e.e.a. verteld over de wedstrijden en de han-

Sponsoring
In 2017 is een aantal zaken van de vereniging vervangen, waaronder

kost. Van mensen uit de wedstrijdcommissie, maar vooral ook van de

de tafels en stoelen in de bestuurskamer. Dat was ook wel nodig

degenen die het ontwerp en de uitvoering voor hun rekening hebben

en nu kunnen wij onze gasten weer op nette stoelen en nette tafels

genomen: Cor Verkolf en Peter Keijzers.

ontvangen.
Petje af voor deze mensen! En dat ook nog eens 100% gesponsord!
Maar ook de kampioensborden in het clubhuis zijn geheel vervangen

Daarbij willen wij graag Cor en Peter bedanken, maar vooral Peter

en dat zal u zeker opgevallen zijn. Dat heeft veel tijd en energie ge-

Keijzers met zijn bedrijf PC-Las BV!
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Van de wedstrijdcommissie
NGF Competitie 2018, door Erica van de Berg.

jaar, is het toch gelukt om alle teams compleet te maken. Ik
verwacht in de eerste week van maart 2018 een oproep van
de NGF, waarin wij worden gevraagd de teams definitief in te
schrijven. De captains worden hiervan door mij te zijner tijd
op de hoogte gesteld. In de wedstrijdkalender zijn alle thuisspeeldagen van onze club opgenomen. Op die dagen is het
tijdens de competitie uren niet mogelijk om vrij te spelen op
onze baan. Ik wens alle teams heel veel succes en plezier
tijdens de komende competitie!

De voorbereidingen voor de NGF competitie van dit jaar zijn
weer in volle gang. We doen dit jaar net als vorig jaar mee
met 11 teams. Dit aantal is opgebouwd uit 5 herenteams, 5
damesteams en 1 team namens de jeugd. Ik ben er trots op
dat onze vereniging met zoveel teams mee doet aan de competitie. Ondanks het vertrek van een aantal leden en enkele
leden die door omstandigheden niet mee kunnen doen dit

Van de Handicapen regelcommissie
door Louis Slijkhuis,
Veranderingen van het Handicapsysteem.

een actuelere handicap en betere golfers! Uiteraard met de
traditie van de sport in gedachte houdend: ‘als golfer ben je
je eigen scheids¬rechter en daarom zelf verant¬¬woordelijk
voor de scores die je inlevert en dus je handicap’, aldus NGFdirecteur Jeroen Stevens.

In het najaar van 2017 is door de NGF besloten een aantal
wijzigingen door te voeren om het handicap¬systeem meer
toeganke¬lijker te maken.

Wat gaat er veranderen?
Hieronder volgen de aangepaste regels van het handicapsysteem die per 1 januari 2018 ingaan.

Waarom gaat er iets veranderen?
De afgelopen jaren heeft de digitale wereld flinke sprongen gemaakt en dat biedt goede mogelijk¬heden om golf
toegan¬kelijker te maken. Het handicap¬systeem wordt door
veel golfers nog steeds als ingewikkeld ervaren. Daarom heeft
de NGF het aantal mogelijk¬heden om een qualifying kaart te
spelen verruimd. Immers, meer qualifying kaarten betekent

De marker
De marker is en blijft een cruciaal onderdeel voor het spelen
van een qualifying kaart. De goedkeuring door de marker van
een score is de eerste stap in het waarborgen van de kwali-
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handicap. In dit streven past het om meerdere 9-holes rondes
op één dag toe te staan. Je ziet steeds vaker dat golfers bijvoorbeeld ’s ochtends op baan x spelen en aan het einde van
de dag nog 9 holes willen spelen op baan y. Door de huidige
aanpassingen van het handicapsysteem kunnen dus beide
kaarten worden geaccepteerd. Twee 9-holes wedstrijden op
één dag werden al geaccepteerd.
NB: Het is niet de bedoeling dat een 18-holes ronde wordt
opgesplitst in twee keer 9 holes.

teit van het handicap¬systeem. De marker telt samen met de
speler het aantal slagen en zorgt ervoor dat de golfregels juist
worden toegepast. We vertrouwen erop dat de marker en de
speler tekenen voor de juiste scores en dat de scorekaart
wordt ingevoerd. Als de kaart digitaal (via website, proware,
zuil of app) wordt ingeleverd, moet de naam van de marker
ingevoerd worden.
Vooraf registratie kan ook een afspraak op de eerste tee
zijn.
In het EGA Handicap Systeem staat beschreven dat je, om
een qualifying kaart te mogen spelen, vooraf je kaart moet
registreren. Dat kon tot nu toe alleen via de caddiemaster met
een gele sticker of via een kaart voorzien van een sticker uit
de zuil op de baan.
Vorig jaar is daar de app bijgekomen als volledig digitale optie
en nu wordt dit uitgebreid met de mogelijkheid om ook op de
eerste tee een afspraak te maken om qualifying te spelen. Je
spreekt dan met je marker af welke lus (bij een baan met 18+
holes), hoeveel holes en van welke kleur tee je speelt. Het op
de tee afspreken om qualifying te spelen is een toegankelijke
manier voor het spelen van een qualifying kaart en een manier om het spelen van kaarten te stimuleren. De qualifying
(gele) sticker komt hiermee te vervallen.

Vragen? Stel ze aan de H&Rcommissie.
Mocht je als speler vragen hebben over het spelen van
qualifying rondes , over je handicap of over andere
‘handicap¬zaken’ dan, kun je altijd terecht bij de H&R commissie. De H&R commissie ziet erop toe dat jij de juiste handicap hebt door je scores te monitoren. Zij kunnen je handicap,
mocht dat nodig of gewenst zijn, aanpassen.
Hoe vaak speel jij je handicap?
Hoe meer qualifying rondes je speelt hoe beter je handicap
bij je speelsterkte past. Het is goed om te weten dat je in de
meeste gevallen niet je handicap speelt, aangezien je handicap je potentiële speelsterkte is. Je zakt soms, maar je stijgt
ook regelmatig. Een veel gehoorde opmerking in het clubhuis
na een ronde golf is: ‘Slecht gespeeld, maar 32 Stableford
punten!’ Maar is dit eigenlijk wel waar? Veel amateurs verwachten van zichzelf een enorme stabiliteit als het gaat om
het spelen van hun handicap. Maar als we eens goed kijken
naar wat onze Nederlandse topspelers zoals Joost Luiten en
Anne van Dam presteren, dan zien we zelfs bij hen behoorlijke variatie. Raar dan dat wij van onszelf een stabieler spel
verwachten, terwijl wij zeker niet zoveel tijd in ons spel steken
als Joost en Anne.
In de tabel hieronder kun je zien wat er gemiddeld gescoord
wordt bij een bepaalde handicap. Bij iedereen is het zo dat
men vaker de buffer mist dan dat deze gehaald wordt. En dat
is ook logisch, want de handicap is bedoeld als een afspiegeling van je potentieel als je redelijk in vorm bent. Maar omdat je sneller daalt in je handicap dan dat je stijgt, kom je op
een reële potentiele handicap uit. Voorwaarde hiervoor is wel
dat je genoeg scores inlevert! Hoe meer qualifying kaarten je
speelt hoe beter je handicap bij je speelsterkte past.

Het vooraf aanvragen van een qualifying kaart kan dus vanaf
1 januari 2018 op de volgende drie manieren:
1. Via de zuil op de club.
2. Via de NGF app.
3. Door een afspraak te maken met je marker op de eerste
tee.
Indienen van de scorekaart
Na een ronde kun je je kaart invoeren. Dit kan:
1 in de zuil op de club;
2 via uw persoonlijke “proware” pagina
3 via de website mijn.golf.nl;
4 via de Golf.nl app;
5. Het inleveren van de papieren scorekaart is alleen mogelijk
na overleg met de HR commissie.
Inleveren en bewaren van de scorekaarten
Op dit moment voeren al heel veel golfers hun scorekaarten
in via de zuil/computer op de club of via een app van GOLF.
NL. Voorheen moest de fysieke kaart ook op de club worden
ingeleverd, maar dat is geen verplichting meer. Als een scorekaart digitaal wordt ingevoerd en digitaal ‘ondertekend’ is
door een marker, hoeft de kaart dus niet meer thuis of op de
club bewaard te worden.
Stop de kaart dan ook niet meer in de kaartenbus onder de
zuil!! De kaart wordt immers al digitaal bewaard.
Meerdere 9-holes rondes op één dag
Het spelen van 9-holes rondes wordt steeds populairder. Hoe
meer scores een speler inlevert hoe betrouwbaarder zijn/haar

Bron: NGF
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Wedstrijdkalender
In februari en maart staan de volgende wegstrijden gepland:
za 27-02

12:00

WMPC Vierbal Matchplay

zo 4-02

10:30

Winter Competitie Driebal Stableford

zo 11-02

11.00

WMPC Vierbal Matchplay

za 17-02

10.30

Winter Competitie Driebal Stableford

za 24-02

11.00

WMPC Vierbal Matchplay

za 03-03

10:30

Winter Competitie 8 driebal-stableford

za 10-03

12:00

WMPC 8 (Kruis Finale) tweebal-matchplay

zo 18-03

12:00

WMPC 9 (Finale) tweebal-matchplay

za 24-03

10:00

MPTC 1 tweebal-matchplay

zo 25-03

10:30

Winter Competitie 9 (slot) driebal-stableford

za 31-03

10:00

MPTC 2 tweebal-matchplay
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Herenavond
Belangrijk voor alle mannen van onze club!

we af met de prijsuitreiking en een gezellige

proware is niet mogelijk. Wel via mail en

maaltijd.

onze website.

Je kunt al meedoen vanaf hcp. 54 als je ten-

Voor meer informatie kun je terecht op onze

minste ouder bent dan 18 jaar.

website Herenavond-Hank.nl en op onze

Donderdag 28 juni en donderdag 5 juli spe-

Facebookpagina Herenavond Golfclub de

meestal 9 holes in stableford vorm. Voor

len we 18 holes. Op deze twee avonden én

Kurenpolder.

die mannen, die minimaal 12 keer meedoen

op 30 augustus beginnen we om 17.30 uur.

wordt een competitie opgezet in twee cate-

Alle andere avonden is er shotgun om 18.30

Wil je persoonlijk contact, dan is een mailtje

gorieën. Dus voor alle niveaus is er de kans

uur.

naar de organisatie altijd handig: gavzoest@

Op donderdag 26 april a.s. gaan we weer
starten met de wekelijks terugkerende reeks
wedstrijden op de Herenavond. Onafge-

broken tot en met 30 augustus spelen we

op de prijzen. En die prijzen, die zijn er, elke
avond weer! Dit jaar is onze ballensponsor
Installatiebedrijf IBW uit Werkendam. Dank

Je kunt je nog inschrijven en aanmelden tot
kwart over vijf.

hotmail.com.
De organisatie is weer in handen van Guus
van Zoest, Ron Grift en Peter Keijzers.

je Anco voor de toezegging.
Vanaf 20 april hangt er ook weer een aanAan het eind, op 30 augustus dus, sluiten

meldinglijst op het prikbord. Inschrijven via

Namens hen: graag tot ziens op de
Donderdagavond - Herenavond.

100% lederen meubels nergens goedkoper. Alles leverbaar in meer dan 120 kleuren.

Damesavond
Beste Dames van GC de Kurenpolder.

54

hoopt niet, dan graag voor 14.00 uur op

Komt u ook gezellig golfen?

Ook dit jaar zijn er weer masterpunten te

dag van wedstrijd afmelden door te bellen

Op maandag 7 mei 2018 start weer onze

verdienen. Het seizoen sluiten wij af met

naar clubhuis of naar Judi of Lita. Dit geldt

damesavond. Ook dit jaar verwachten wij

een gezellig diner/buffet.

ook als u toch nog wilt inschrijven. Dus

een grote opkomst. Wilt u op maandag-

graag voor 14.00 uur aanmelden.

avond gezellig golfen, dan is het de moei-

Hieronder de data en bijzonderheden:

te waard om te komen.

Mochten er wijzigingen zijn worden die

Alle 9 holes avonden beginnen om 18.30

Altijd heel gezellig en bij een mooie lente/

doorgegeven via de groepsapp Whatsapp.

uur

zomeravond waan je je op het terras op

Mocht u persoonlijk iets door willen geven

Alle 18 holes avonden beginnen om 17.00

vakantie. Dit jaar spelen wij weer verschil-

dan graag via whatsapp Lita of Judi Dus

uur

lende vormen van golf en er staan 3 acht-

niet via de groepsapp. Inschrijven via de

tien holes gepland.

lijst op het prikbord.

Vooraf een sticker uitdraaien, want deze

Inschrijfgeld: 2,00 euro

wedstrijden zijn qualifying.
Slotavond op maandag 27 augustus be-

Wij spelen in 2 categorieën:
0 – 27,9

8 –

Als u hebt ingeschreven en kunt u onver-

gint om 17.00 uur
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We blijven dan ook allemaal eten.
Programma:

Maandag 9 juli

17.00 uur

18 holes

Maandag 16 juli

18.30 uur

3 kleurenweedstrijdr

Maandag 23 juli

18.30 uur

putts tellen DL en DN

Maandag 7 mei

18.30 uur

Texas Scramble

Maandag 30 juli

18.30 uur

strokeplay

Maandag 14 mei

18.30 uur

IJzers

Maandag 6 augustus

18.30 uur

4 stokken en putter

Maandag 21 mei

Pinksteren

Maandag 28mei

18.30 uur

Maandag 4 jjuni
Maandag 11 juni
Maandag 18 juni

Maandag 13 augustus 17.00 uur

18 holes

3 kleurenwedstrijd

Maandag 20 augustus 18.30 uur

Texas Scramble

18.30 uur

IJers

Maandag 29 augustus 17.00 uur

Slotavond met buffet. 9 holes

17.00 uur

18 holes

18.30 uur

4 stokken en putter		

		

Organisatie:

Maandag 25 juni

18.30 uur

putts tellen DN en DL

Lita Zaal		

Maandag 2 juli

18.30 uur

Texas Scramble

Judi Sterrenburg 0183-564035

REALPASSIONFOR
FASHION
Passie voor mode. Elk seizoen weer!
Dat is wat Ballegooyen Modes zo’n bijzondere
winkel maakt. Want die passie blijkt uit alles. De
uitgebreide en kleurrijke collecties, onze gezellige
winkel én natuurlijk het enthousiaste modeteam dat
u graag wegwijs maakt tussen de nieuwste trends.

BALLEGOOYEN MODES | Molenkade 25 | 4271 AE Dussen
T. 0416-391230 | www.ballegooyenmodes.com
Geopend van dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur
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0162-685276 / 06-40845086

Van de jeugdcommissie
In januari zijn de training op zondagochtend

grote baan met begeleiding heeft zondag 4

lender 2018 voor onze jeugd gepresenteerd.

weer begonnen. De jeugdleden trainen on-

februari al plaats gevonden.

Nieuw in het wedstrijdprogramma:

der begeleiding van onze jeugdcoaches op

Het motto tijdens de zondagochtend blijft:

kampioenschappen en de King/Queen of

zondagochtend van 10.00 tot 11.00 in het

golf gezin en gezelligheid.

Par 3 wedstrijden.

Club-

De hele voorlichting werd door de aanwe-

verbeteren van hun persoonlijke golfspel.
Enkele zondagochtendtrainingen staan in

Op 28 januari heeft de JC na de training

zige ouders vooral positief ontvangen.

het teken van de voorbereiding van de NGF

een ouderbijeenkomst georganiseerd met

Op zondag 18 februari staat de jaarlijkse

competitie. De voorbereiding bestaat uit het

het doel: de ouders inlichten over het pro-

Apres-ski wedstrijd op de agenda.

spelen van een foursome. Door de onder-

gramma van de JC voor het komende golf-

steuning van enkele baancoaches, die dit

seizoen. Jeugdcoach Michel Timp heeft de

doen op basis van vrijwilligheid, lukt het de

voorlichting verzorgd a.d.h.v. een presenta-

JC weer om onze jeugdleden de spelregels

tie. De presentatie bestond uit een terugblik

en etiquette voor het grote werk tijdig en

op seizoen 2017 en een programma over-

goed aan te leren. De eerste training in de

zicht voor 2018. Ook werd de wedstrijdka-

door Gerrit Rekkers

Data bestuursvergaderingen
Zaterdag 7 april		

10.00-12.00 u

Zaterdag 9 juni		

10.00-12.00 u

Zaterdag 8 september 10.00-12.00 u
Zaterdag 17 november 10.00-12.00 u
Maandag 26 maart

20.00-22.00 u

Algemene Ledenvergadering,
Uivernest, Hank

Namens het bestuur van GC De Kurenpolder
Heidi Smits
Voorzitter

Leuke (wedstrijd)verhalen, gezien in de baan….
Mail ze naar heidi.smits@scalascholen.nl
Teksten graag aanleveren vóór 26 maart 2018

