Nieuwsbrief 15-09-2021
Beste golfleden,
Er gelden m.b.t. corona nog steeds de basisregels.
We verzoeken iedereen dringend om je aan de 1.5 meter
afstand te houden, ook op het terras en in hole 19.
En natuurlijk; handen wassen en ben je ziek, blijf thuis!
Van de voorzitter:
Met de herfst voor de boeg kunnen we met tevredenheid terug kijken op
de mooie en gezellige wedstrijden zoals de zomercompetitie en het
clubkampioenschap. De winnaars mogen een jaar lang genieten van hun
niet meer te overtreffen overwinning. Mocht je deze wedstrijden hebben
gemist, geen nood; ook in het laatste kwartaal kun je nog deelnemen
aan wedstrijden op de par 3 en op de grote baan. Met name de nieuwe
leden en leden die nog niet eerder mee hebben gedaan aan een
wedstrijd zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Steeds meer mensen gaan golfen en golf is nog nooit zo populair
geweest in Nederland. Wellicht omdat het een van de sporten is die in
deze bijzondere tijd nagenoeg zonder beperkingen uitgeoefend kan
worden. Dit zien we ook terug in het aantal leden van onze vereniging
wat inmiddels de 800 is gepasseerd.
Helaas blijft het niet alleen bij mooie berichten. Diverse leden zijn
geconfronteerd met een droevige gebeurtenis, ziekte, hebben afscheid
moeten nemen van een dierbare.
Het bestuur wenst hen en hun naasten heel veel sterkte toe.
Van de AC:
Binnen de activiteitencommissie mogen we Jan Brands verwelkomen als
nieuw lid, welkom Jan.
De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van 2 activiteiten;
De Zomertoer en het clubkampioenschap Strokeplay.

De Zomertoer is een 13 weeks wedstrijd die in de maanden juni, juli en
augustus gespeeld wordt op onze grote baan.
Deze afgelopen wedstrijd was opgedeeld in 2 categorieën, te weten een
18 holes wedstrijd en een 9 holes wedstrijd. De 9 holes wedstrijd is er
voor mensen die de 18 holes, om uiteenlopende redenen, teveel vinden.
Bij beide categorieën werd er gestreden voor een plaats op de ranglijst.
Er waren ook kleine dagprijzen te winnen en daarnaast werden er nog
random prijzen getrokken.
In het totaal zijn er 13 speeldagen. Daarvan worden de beste 10 kaarten
meegenomen in de eindrangschikking. Zodat, als men wedstrijden mist
i.v.m. bijvoorbeeld vakantie, dit geen probleem is ten opzichte van het
eindresultaat.
Op de laatste speeldag werd er groots uitgepakt om de prijswinnaars in
het zonnetje te zetten. De diverse getrokken random prijzen werden door
Wilmy en Toon beschikbaar gesteld.
Als extra verrassing werden bij beide categorieën nog verse bossen
rozen uitgereikt aan winnaars. Deze rozen waren geschonken door
Rozenkwekerij Keijzer uit Veldhoven.
Uiteraard willen wij Toon, Wilmy en Rozenkwekerij Keijzer heel hartelijk
bedanken.
Bij de 18 holes wedstrijd bleek Petra Rijkers de meest constante speler
te zijn geweest en dus mocht zij de 1e prijs in ontvangst nemen. Bij de 9
holes wedstrijd ging Toon van Herk er met de eerste prijs vandoor.
Alle prijswinnaars gefeliciteerd en we hopen ook voor volgend jaar weer
op een grote belangstelling van onze leden.
Clubkampioenschap Strokeplay.
Op zondag 5 september werd er gestreden in een 18 holes wedstrijd,
zonder handicap verrekening. Een Strokeplay wedstrijd is de meest
zuivere vorm van golf. Men speelt hier alle 18 holes, net zolang tot de
welbekende bal in de welbekende hole is verdwenen.
Uiteraard is de kans op het winnen van het clubkampioenschap bij deze
spelvorm/wedstrijd het grootst voor de spelers met een lage handicap
maar dat hield onze golfers niet tegen. Het aantal aanmeldingen overtrof
duidelijk de verwachtingen.

Velen wilde deze ervaring meemaken ook zonder kans op de titel.
Gelukkig blijkt het meedoen toch vaak belangrijker dan het winnen en
leverde iedereen zijn of haar beste prestatie.
Nadat alle spelers binnen waren en iedereen genoot van het goede weer
en de drankjes op het terras, kon de eindstand worden opgemaakt.
Bij de heren was er een verschil tussen de nr 1 en 2 van 1 slag, waarbij
Mark Nouwens met 80 slagen de winnaar werd.
Bij de dames was er een gelijke stand. Met 93 slagen kwamen Anny
Olislagers en Mieke Quirijnen binnen, waarna er een play-off hole
gespeeld moest worden op hole 9. Mieke Quirijnen beschikte kennelijk
over betere stalen zenuwen en kwam als winnaar uit de bus.
Mieke en Mark mogen zich dus Clubkampioen Strokeplay 2021 noemen,
beide van harte gefeliciteerd.
Voor de nabije toekomst hebben we op:
• 26 september onze Stableford wedstrijd op de Par 3.
• Tevens is er op 26 september een nieuwe leden toernooi op de
grote baan.
• Op 31 oktober spelen we het afsluit toernooi.
• Zondag 19 december het traditionele Kerst toernooi.
Hou uw mailbox in de gaten voor verdere informatie en schrijf in.
N.B. Wedstrijdkaarten worden altijd ingevoerd door de wedstrijdleiding
en de wedstrijden zijn altijd Qualifying
Namens de AC wens ik u veel speelplezier voor de rest van het seizoen.
Rita van der Pas
Van de R&HC
Ook de R&HC levert graag haar bijdrage aan onze Nieuwsbrief.
Allereerst wil ik (Hans van Hest) gebruikmaken van de mogelijkheid om
de 3 leden van deze commissie even voor te stellen;
•
•
•

Hans Leermakers (lid)
Peer Maas (lid)
Hans van Hest (voorzitter)

De commissie heeft verschillende taken binnen de vereniging en, zoals
de naam het al aangeeft, is de hoofdtaak toch wel de regelgeving op en
rondom de golfbaan. Dit proberen we o.a. te verbeteren door:
Regels bekendheid te geven,
middels de Nieuwsbrief.
Het te woord staan van onze leden, bij
vragen en meningsverschillen.
Het organiseren van Regelavonden.
(hierover in een latere editie meer)
Vandaag enkele tips aangaande het golfen:
• Alvorens men een baan opgaat, altijd aanmelden bij de receptie
• Bestudeer voor aanvang de lokale regels van de betreffende baan,
hierin staan alle afwijkende en regelgevende zaken van deze
golfbaan.
(staan vaak op de achterzijde van de scorekaart)
• Gedrag dient altijd respectvol te zijn naar alle andere spelers en
naar de baan.
• Speel “ready to golf” dit om doorstroming in de baan te blijven
behouden.
• Laat een snellere flight passeren. (let daarom ook altijd op wat er
achter de eigen flight gebeurt)
• Repareer Pitchmarks en leg de geslagen plaggen terug (graag
goed aanstampen)
• Neem de golftas mee richting de bal en rond de green de tas
richting de volgende afslagplaats plaatsen.
• Noteer de scores op de volgende afslagplaats.
• Na afloop is het goed om in de horeca nog even alle slagen de
revue te laten passeren.
Deze paar kleine aanwijzingen dragen bij tot een soepele en leuke
golfronde.
In de volgende editie bespreken we de hindernissen.
Zijn er vragen of heeft men een discussie betreffende golfregels, mail
naar: rhc@golfvereniginghetcaves.nl en er volgt zo spoedig mogelijk een
antwoordt.
De Regel en Handicap commissie.

TIPS VAN DE PRO.
Hallo golfvrienden en vriendinnen,
Vanuit de vereniging is mij gevraagd om, als golfleraar, een
bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief in de vorm van het
geven van tips waar jullie je voordeel mee zouden kunnen
doen.
Daar gaan we dan! Situatie:
Je hebt je starttijd voor het spelen van een rondje golf (al dan niet in
wedstrijdverband). Je pakt je spullen bij elkaar, komt aan bij de golfbaan,
haalt je scorekaart op en loopt linea recta naar de afslagplaats van hole
1. Je plaatst je bal op de tee en slaat af.
Vraag: Ben je tevreden met het resultaat?
Heel vaak gaat het mis, een airshot, een slag in de grond of de bal gaat
links of rechts de problemen in. Herkenbaar?
De oorzaak ligt vaak in de “koude start”. Je lichaam en je hersenen zijn
nog niet “wakker” genoeg om direct een complexe beweging als de
golfswing goed uit te voeren.
TIP:
Ga iets eerder naar de golfbaan zodat je jezelf (lichaam en brein) kan
laten wennen aan wat je wilt gaan doen (warming-up). Dat doe je op de
drivingrange.
Begin met putten, dan chippen, eventueel pitchen en dan pas afslaan.
Op deze manier maak je je lichaam wakker.
Volgende keer weer een tip.
Succes en heel veel plezier!
Erwin.
Van de Baaneigenaar:
Wist u dat u van donderdag t/m zondag in hole 19 kunt genieten van
heerlijke menu’s. Een driegangenmenu kost € 23,-- per persoon.

Alle gerechten worden vers
voor u bereid en zijn uit eigen
keuken.
Ook zijn de gerechten los te
bestellen.
De keuken is geopend van
17.00 uur tot 20.00 uur.

We serveren voorgerechten zoals:
• Een garnalencocktail,
• Champignons in knoflook gebakken met spekjes en ui op een
bedje van sla met roomsaus,
• Soep.
Hoofdgerechten:
• Spareribs, schnitzel, vis, shoarma.
Nagerechten:
• IJs (diverse smaken), nougatine ijstaart, mousse, vers fruit met
slagroom.
Tot ziens bij ’t Caves, Wilmy van Boxem
Even ter herinnering:
Het Wereld Handicap Systeem (WHS) en wijze van invoeren.
De Chronogolf app heb je nodig voor het reserveren van de baan.
De Golf.nl app is voor het invoeren van de qualifying kaarten. Let er
even op of je marker ook al in dit systeem staat i.v.m. het goedkeuren
van de kaart.
Voor het inschrijven van de wedstrijden gebruik je zoals vanouds het
OGS systeem: http://portal.onlinegolfsystems.com
Voor nieuwe leden is het zelf inschrijven via het OGS systeem helaas
(nog) niet mogelijk. Dus mocht dat voor u gelden meld u dan s.v.p. voor
de wedstrijden aan via:
activiteiten@golfvereniginghetcaves.nl

Mocht je hulp nodig hebben met het invoeren van de kaarten neem dan
s.v.p. even contact op met iemand van de Regel & Handicap Commissie
of van de Activiteiten Commissie.
Wist U dat:
• De website weer regelmatig wordt bijgewerkt.
• Er op de website een aparte sectie komt “alleen voor leden”.
• Het erg gezellig is om bij hole 19 even na te kletsen over uw
golfrondje.
• Er een app is om de golfregels te raadplegen op uw telefoon
• Dat deze app de R&A rules of golf heet. (Android en IPhone)
• Je bij Erwin een (door hem gemaakt) boekje kunt kopen genaamd
“Eerste hulp bij Golfproblemen”.
• Je nog altijd kunt aansluiten bij de Dames en Herenmiddag.
• Het verboden is op de baan met driving range ballen te spelen.
• Er de laatste keer bij het verwijderen van de ballen uit de vijver er
ook meer dan 2000 driving range ballen opgevist zijn !
• Vanaf september de zaterdag competitie weer op de zaterdag is.
Start vanaf 12:30 uur. Inschrijving is gratis.
• Er iedere zondagmorgen v.a. 10:00 uur op de Par3 baan een 18
holes competitie wordt gespeeld.
• Er op 26 september een 27 holes stableford toernooi is op de Par3
baan.
• Er ook op 26 september een nieuwe leden toernooi is.
• We blij zijn met onze nieuwe leden en geduld moeten hebben met
de spelers die voor ons lopen.
• NGF tips:
Eet 2-3 uur voor het golfen een maaltijd en drink 500 ml water.
Eet kort voor het golfen een klein tussendoortje.
Langer dan 1 uur golfen? Eet elk uur een tussendoortje.
Drink minimaal 500 ml per uur voor optimale concentratie.
Eet en drink binnen 1 uur na het golfen voldoende om je spieren
nieuwe energie te geven.
• Wij de nieuwsbrief in het vervolg om de twee maanden, t.w.
15 september/15 november/15 januari etc. etc. willen gaan sturen.
Namens bestuur en commissies van Golfvereniging het Caves weer veel
speelplezier!

