Nieuwsbrief 15-07-2022

Beste golfleden,
Onze club beleeft dit jaar haar 10 jarige jubileum maar
wist u dat De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie al
in 1914 is opgericht onder de naam ‘Nederlandsch
Golfcomité’.
Mocht u het leuk vinden om ook iets van de
golfgeschiedenis te weten, er bestaat een leuke site
voor: https://golfgeschiedenis.nl

Van de voorzitter:
Bedankt!
“De baan ligt er prachtig bij”. Je hoort het van iedereen.
Bedankt greenkeepers! Respect voor het werk en het resultaat.
Bedankt Toon! Fijn dat de capaciteit voor het onderhoud van de baan
weer op orde is.
Keer op keer, iedere wedstrijd weer zijn zij aanwezig, de leden van de
activiteitencommissie. Bedankt daarvoor!
En ja, het kan allemaal beter en er worden fouten gemaakt. Met de
beperkte capaciteit van de AC niet verwonderlijk. De AC staat open voor
versterking en vraagt om meer enthousiaste deelnemers. AUB meld je
aan bij de AC of het bestuur. We moeten het als vereniging samen doen!
Ook Hans bedankt. Ook al zit je niet in de AC, je levert een belangrijke
bijdrage hierin.
Bedankt Peer Maas voor het leuke “Keigoed Toernooi”.
Bedankt “Het Gulle Leven” voor een van de meest gezellige en
smaakvolle wedstrijden van het jaar.

Bedankt voor hen die op een constructieve manier attenderen op
verbeterpunten of op zaken die simpelweg niet goed gaan. Alleen op
deze wijze kunnen we verder bouwen.
Bedankt alle sponsoren, groot en klein. Bedankt voor jullie warme
betrokkenheid bij de vereniging.
Bedankt iedereen die een bijdrage levert aan het golfplezier van onze
leden.
Henk Beeren
Mail adres bestuur: contact@golfvereniginghetcaves.nl
Van de AC:
We hebben sinds de vorige nieuwsbrief een paar leuke toernooien
gehad. Te weten :
Op 22 mei hadden we het “Keigoed” Stableford toernooi
gesponsord door Peer Maas van Maas bestratingen.
Deze wedstrijd had als eerste prijs een zeer ludieke kei
met daarop vermeld: 1e prijs Kei goed Stableford toernooi.
Met 40 deelnemers was het een goed bezochte wedstrijd.
Het Gulle leven toernooi is gehouden op 2e pinksterdag. Dit gezellige
toernooi werd gesponsord door Wietse en Joyce Schrantee van het
lekkerste kaaswinkeltje van Eindhoven.
Ze hadden voor lekkere prijzen gezorgd en ook wat hapjes en een
drankje bij hole 5, waar je ook een poging kon wagen om een kaas (van
plastic) te raken met een chip.
Na afloop, tijdens de prijsuitreiking was er ook nog
een heerlijk kaasbuffet voor de liefhebbers. Kortom
een geslaagd toernooi met 66 deelnemers.
Het Strokeplay toernooi met ¾ handicapverrekening
op de Par 3 baan op Zondag 26 juni. Ook dit toernooi had veel
belangstelling (43 deelnemers) waaronder deelnemers die nog niet
eerder of nog niet vaak aan wedstrijden deel hadden genomen. Iedereen
was na afloop enthousiast.
Ondertussen is de zomertoer ook alweer van start gegaan. Dit zijn twee
competities van 13 weken. Een 9 holes competitie en een 18 holes
competitie. Je hoeft niet alle wedstrijden mee te lopen, elke zaterdag kan
apart ingeschreven worden. Voor 9 holes is de bijdrage € 2,- en voor de
18 holes is dat € 3,-. Er zijn nog wedstrijden tot de laatste zaterdag van
Augustus. Dus wat let je: doe mee!

Zondag 3 juli is er ook weer een nieuwe leden toernooi gespeeld. Deze
werd door Hans van Hest geregeld.(waarvoor dank)
Noteer ook alvast in Uw agenda het clubkampioenschap Strokeplay op 4
September en het Jubileum Toernooi op 2 oktober. Dit wordt een echte
knaller! Het programma houden we nog even geheim!
Op 9 Oktober zal er ook weer een nieuwe leden toernooi plaatsvinden.
Help !!!!!
Zoals jullie kunnen lezen hebben we het best wel een beetje (te) druk,
dus als er nog mensen zijn die hun steentje bij willen dragen aan de
organisatie van deze activiteiten kunnen zij dit melden bij iemand van de
Activiteiten Commissie of het bestuur.
Let wel het gaat er niet om dat je lid wordt van de AC (Mag zeker wel,
graag zelfs) maar meer om wat hand en spandiensten te verrichten zoals
bijv. een keer de kaarten uitdelen, meedenken over prijzen deze
uitreiken etc. Dit hoeft dan zeker geen verplichting te worden maar zou
ons erg helpen. Nog extra:
Indien je een verlate aan of afmelding of iets in die geest hebt dan graag
naar ons mailadres activiteiten@golfvereniginghetcaves.nl of een appje
of belletje naar mobiel telefoonnummer 0622398814 (Jack van
Sambeeck).
Namens de activiteiten commissie,
Rita, Jan, Rob, Koos en Jack
Van de R&HC

Deze editie gaan we dieper in op enkele golfregels,
waarbij we het “Ready to Golf” beter tot zijn recht
laten komen.
Ready to Golf is o.a. bedoeld om snelheid in de
baan te houden.

A.

Verloren bal / Provisionele bal

Zodra men de bal heeft geslagen en deze verdwijnt in een boscomplex,
struikgewas of rough dient men een provisionele bal te slaan.
Zodra deze provisionele bal is gespeeld, speelt men deze gewoon door
tot het moment dat men de vermoedelijke locatie van de eerste bal heeft
bereikt. Heeft men na 3 minuten de eerste bal niet gevonden, wordt de
provisionele bal de nieuwe bal in het spel, met bijtelling van alle slagen

die met de eerste bal zijn gemaakt, het aantal slagen met de provisionele
bal plus bijtelling van 1 strafslag.
Vindt men de eerste bal, vervallen alle slagen welke gespeeld zijn met
de provisionele bal en dient men deze op te nemen.
De ligging van de eerste bal heeft geen invloed op de status van de
provisionele bal.
Als men bepaalt dat de 1e bal onspeelbaar is moet men de ontwijk
procedures op deze bal toepassen en mag nooit de provisionele bal in
het spel komen.
B.

Voor de beurt spelen

Voorheen diende elke speler die het verst van de hole lag, zijn/haar bal
eerst te spelen.
Dat heeft men los gelaten en nu mag elke speler die klaar is voor een
slag dit doen, uiteraard wel veilig.
Bekijk de instructie film, middels onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=yf8Wa_Es4XU
C.

Spelen met een “Drivingrange” bal

Het is verboden om op de golfbaan te spelen met een Drivingrange bal.
Alleen op de Drivingrange mag je hiermee spelen!
Namens de Regel en Handicap commissie,
Hans van Hest.
rhc@golfvereniginghetcaves.nl
TIPS VAN DE PRO.
Hallo golfvrienden en vriendinnen,
Regelmatig wordt mij tijdens, maar ook
buiten, een les gevraagd; “Erwin, met
welke club moet ik enz, enz.” Laat ik
voorop stellen dat u van mij NIETS moet.
Stel je zelf de volgende vraag:
Wat wil ik dat de bal doet.
Het antwoord op deze vraag bepaalt voor een heel groot deel de
clubkeuze. Niet ik of welke andere golfleraar of golfer dan ook.

Is daarmee het antwoord op de vraag gegeven? Nee, dat niet maar het
is een goed uitgangspunt. De keuze is reuze, er zitten immers
(maximaal) 14 verschillende opties in de golftas.
De 14 stokken zijn grof weg in 4 categorieën onder te verdelen;
1.
De korte ijzers,
2.
De midden lange ijzers,
3.
De lange ijzers en
4.
De houten.
De komende nieuwsbrieven zal ik nader in gaan op de verschillende
categorieën. Dus houd de nieuwsbrief in de gaten.
Mochten jullie met vragen zitten over- of suggesties hebben voor
bepaalde golfgerelateerde onderwerpen, waar je meer over zou willen
weten, mail dan je vraag of suggestie naar
golfproerwinjanssen@gmail.com
Misschien zie jij je vraag of suggestie dan terug in deze rubriek.
PS: Let niet op de spelling van mijn achternaam, tikfoutje maar wel het
juiste mailadres.
Succes en heel veel plezier!
Erwin.
Een ‘nieuw’ gezicht; kennismaking met Tonny Vriends
Voor de meeste leden van Het
Caves is zij inmiddels al een bekend
gezicht.
Sinds 2 mei jl. runt Tonny Vriends
van maandag tot en met donderdag
de receptie. Al lijkt het misschien zo
dat dit haar belangrijkste taak is,
Tonny is in de eerste plaats
verantwoordelijk voor de PR en marketing van de golfbaan. Zij moet de
golfbaan meer op de kaart zetten en bestaande relaties nieuw leven
inblazen. “Zo probeer ik bijvoorbeeld bedrijven te interesseren voor een
golfclinic. Dat is niet alleen een mooi verdienmodel”, vertelt Tonny “er
kunnen ook langdurige zakelijke contacten of nieuwe leden uit
voortkomen.” Het is een mooie combinatie met het werk achter de
receptie vertelt zij enthousiast: “ik kan daar op mijn laptop werken aan
mijn PR taken en ben meteen het aanspreekpunt voor golfers, biljarters,
campinggasten, leveranciers, sponsors en andere bezoekers.”

Het administratieve werk is Tonny wel toevertrouwd gezien haar
werkervaring in de financiële dienstverlening. Zij heeft zelfs 21 jaar lang
haar eigen assurantiekantoor gehad. Tegen nieuwe taken of
computersystemen ziet Tonny ook niet op want “als je ervoor open staat
kun je alles leren”. En lukt het niet meteen om problemen op te lossen of
vragen te beantwoorden dan heeft Tonny altijd nog haar brede glimlach
om ongeduldige mensen te ontdooien. “Ik probeer iedereen tevreden te
stellen”, aldus Tonny, die hoopt dat men haar even de tijd gunt om het
bedrijf te leren kennen de vele namen en gezichten te onthouden. Eén
ding wil zij in ieder geval meegeven aan alle lezers van dit artikel: “Als je
iets dwars zit, blijf daar dan niet mee zitten maar laat het me weten zodat
ik naar een oplossing kan zoeken, zo nodig met de hulp van Toon en
Wilmy.”
Hoe graag Tonny haar rol aan de receptie goed wil kunnen vervullen en
betrokken wil zijn bij wat er speelt, blijkt wel uit het feit dat zij met een
beginnerscursus golf is begonnen bij Erwin. “Ik wilde weten waar de
mensen het over hebben als het om golf gaat en ik moet zeggen dat ik
het een leuk spel vind!”.
Tot nu bevalt het Tonny prima om bij ’t Caves te werken. “Leuk dat het
zo kleinschalig is qua personeel, het is echt ons kent ons.” Zij heeft er
dan ook geen spijt van dat zij deze baan heeft gekozen, in plaats van de
andere job die ze al aangeboden had gekregen. “Vrienden van mij - die
vaste gasten zijn op de camping – hoorden dat deze vacature vrij kwam
en dat leek hun net wat voor mij. Ook Wilmy zag in mij de aangewezen
persoon voor de PR in combinatie met de receptie, dus toen was het
snel beslist.”
Namens Golfvereniging ‘t Caves wensen wij Tonny veel succes !
Van de Baaneigenaar:`
Van donderdag t/m zondag serveren wij een uitgebreide lunch en
menukaart met verse producten.Te denken aan o.a.:
Zalm bonbon, salade met gefrituurde camembert, kippendij saté,
schnitzel, tiramisu, kaasplankje, wrap zalm, broodje carpaccio,
12 uurtje of een broodje saté.
Lunchkaart is van 12-17 uur en de dinerkaart van 17-20 uur.
Kom gezellig een hapje bij ons eten op het gezellige terras.
We hebben het al een paar keer gehad over de veiligheid op de
parkeerplaats. Nog niet iedereen houdt er rekening mee maar wel steeds
meer mensen. Gelukkig maar.

Toch heb ik nog een puntje wat veiligheid betreft, maar dan voor in de
baan. Een vaste campinggast attendeerde me erop om dit eens in de
nieuwsbrief te zetten, waarvoor dank.
We weten allemaal dat we “Fore” moeten roepen als
we een bal ergens anders heen slaan als de bedoeling
is. Ook als je niet ziet of er iemand staat. Juist dan is
dat heel belangrijk.
Over het algemeen is dat ook geen probleem maar we
merken dat dit toch af en toe fout gaat.
Mensen roepen de naam van de speler waar de bal op
af gaat, of hé, hallo oppassen. Laatst hoorde ik zelfs
iemand fluiten. Als ik in de baan ben en iemand roept
mijn naam dan kijk ik om, met alle gevolgen van dien.
Laten we nu voortaan alleen nog maar “Fore” roepen. Als je “Fore” hoort
ga dan niet kijken waar dat vandaan komt maar leg je handen op je
slaap en buk. Als er dan toch een ongeluk(je) gebeurt meldt dit dan even
op de receptie of bij Toon en Wilmy. We zijn graag op de hoogte van wat
er zich op de baan afspeelt. We hebben onlangs nog de vraag gekregen
of die persoon nog aangeklaagd kon worden. Dit moet niet achteraf
gebeuren maar meteen.
Tot ziens bij ’t Caves,
Wilmy van Boxem
Bereikbaar via 0402051805 – 0613471881
Gebruikte Systemen bij onze vereniging:
De Chronogolf app:
Heb je nodig voor het reserveren van de baan.
Wijzigingen in deze app (b.v. bij verandering van huis- en/of mailadres
etc.) kun je alleen zelf doorvoeren.
De Golf.nl app:
Is voor het invoeren van de qualifying kaarten. Let er bij invoeren even
op of je marker ook al in dit systeem staat i.v.m. het goedkeuren van de
kaart.
Golf Genius:
Dit systeem werkt als “Golf Genius” app op je telefoon en is ook op de
website via het menu “leden” te bereiken.
Mocht je hulp nodig hebben met het invoeren van de kaarten of de apps
e.d. neem dan s.v.p. even contact op met coördinator Hans van Hest.
Email: rhc@golfvereniginghetcaves.nl

Geboorte-Huwelijk-Overlijden:
Bij het secretariaat van de Golfvereniging zijn in de afgelopen twee
maanden geen berichten binnen gekomen.
Heb je een bericht over een geboorte, een huwelijksfeest, een overlijden
of bijzondere verjaardag dat je graag geplaatst zou willen zien, laat ons
dat s.v.p. weten via één van onze bestuursleden of via het emailadres
van het secretariaat: contact@golfvereniginghetcaves.nl
Wist je dat:
• Er iedere donderdag tot 09:00 uur onderhoud plaatsvindt op de
driving range. Die is dan niet toegankelijk.
• Je ook kunt inschrijven voor wedstrijden via de website van onze
vereniging, dit mocht het je op je mobiel niet lukken!
https://www.golfvereniginghetcaves.nl/uitslag-zomertoer
• We willen blijven herhalen dat er een AED apparaat bij de receptie
hangt. Het noodnummer van ’t Caves is 040 205 18 05.
• Het lustrumtoernooi ipv op 25 september op 2 oktober zal
plaatsvinden.
• Het aantal leden per 1 juli ca 900 is.
• Er recentelijk Regelavonden zijn georganiseerd door onze Regel
en Handicap commissie.
• Deze regelavonden zeer druk bezocht zijn.
• De deelnemers razend enthousiast waren en er hun voordeel mee
kunnen doen.
• Er in de maand oktober weer regelavonden worden georganiseerd.
• Er op de website van de NGF allerlei foto’s te vinden zijn van
verschillende regelsituaties op de golfbaan.
• De NGF de contributie 2023 gaat verhogen met het inflatie
percentage van 2021 en 2022.
• Het Big Green Egg Open 2022 wordt gehouden van 14 tot en met
17 juli.
• Het aantal golfclubs in Nederland bijna 275 is.
• Nederland in de top 20 van golflanden staat wat betreft het aantal
banen.
• De Golfsport heeft gezondheidsvoordelen biedt op fysiek, mentaal
en sociaal gebied.
• Je de volgende nieuwsbrief rond 15 september kunt verwachten.
Namens bestuur en commissies van Golfvereniging het Caves weer veel
speelplezier!

