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De winter is nog niet voorbij, maar de eerste tekenen van de aantredende lente zijn
wel al zichtbaar. Her en der verschijnen er krokussen, narcissen en zelfs de vogels
beginnen ’s morgens al van zich te laten horen. Tijd om je voor te bereiden op het
komende golfseizoen, als je een tijdelijke stop had ingelast …..
In memoriam Bart Smith
Op woensdagmorgen 5 december bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Bart
Smith die nacht plotseling was overleden. Hij zou 23 december 75 jaar zijn geworden.
Bart was sinds 2001 lid van Kieviten golf en genoot niet alleen van het spelletje, maar
was ook actief als vrijwilliger in de woensdagochtend-onderhoudsploeg. Bovendien
maakte hij al jaren met veel plezier deel uit van een van de NGF-competitieteams.
Behalve golfen, speelde hij ook regelmatig een partijtje tennis met een vaste club.
Wij wensen zijn vrouw, dochters en overige naasten veel sterkte.

Website Kieviten.nl in nieuw jasje
Op 1 februari is de nieuwe website van De Kieviten omnivereniging gelanceerd. Hoewel er vast nog
verbeterpunten en onvolkomenheden zijn, is de nieuwe website nu een feit. Het zal misschien even wennen
zijn, maar een compliment voor iedereen die bij de ontwikkeling ervan is betrokken is zeker op zijn plaats,
want het is een enorme klus om de technische (on-)mogelijkheden in kaart te brengen, tot overeenstemming
te komen voor wat betreft het ontwerp en dan ook nog eens alle inhoud te plaatsen.

Nieuwe regelboekjes en NGF-lidmaatschapskaarten
Zoals iedereen waarschijnlijk inmiddels wel weet, gelden per 1 januari van
dit jaar nieuwe golfregels. Voor elk golflid met homeclub Kieviten is een
boekje met de nieuwe golfregels beschikbaar. U kunt deze tijdens
kantooruren afhalen bij Ammar Nafawa.
Ook de nieuwe NGF-lidmaatschapspasjes voor 2019 zijn binnen en af te
halen bij Ammar.
LET OP: 16 maart a.s. regelcursus in de baan. Zie mail dd 15 februari jl.
Opgeven kan door mail te sturen aan rob_bom@hotmail.com

Wedstrijdkalender: zie website
Onze wedstrijdcommissaris Richard Boverhof heeft samen met Rob Bom, Joany
Hübscher, Mirjam Onderwater en Margriet Pauw (de laatste drie in de hoedanigheid
van wedstrijdorganisatie van de golfweek) een wedstrijdkalender opgesteld. Deze ziet
er wellicht iets anders uit dan voorgaande jaren. Er is met name voor wat betreft de
kampioenschappen geluisterd naar de verzoeken om ervoor te zorgen dat je hiervoor
niet té veel weekenden hoeft te blokkeren. Hopelijk resulteert dit in een groter aantal
deelnemers. Ook is er met nadruk gekeken naar mogelijkheden voor hoge
handicappers om wedstrijdervaring op te doen. Net als vorig jaar zal Richard bij
opening van de inschrijving voor een wedstrijd of kampioenschap daarover een mail
sturen. Dus schroom niet en schrijf je in zodra dat kan!

Snertwedstrijd
Op zondag 17 februari vond de allereerste wedstrijd van het jaar plaats. Een ongekend groot
aantal enthousiastelingen had zich aangemeld. En wat waren de weergoden ons goed
gezind! Als afsluiting was er voor iedereen een overheerlijke kop homemade erwtensoep.
Een zonovergoten ochtend die niet stuk kon.
De wedstrijdvorm was Texas Scramble, waardoor iedereen die zich had aangemeld kon meedoen. In vooraf
ingedeelde teams gingen we de baan in. Met elkaar maak je één score.
Het is een spelvorm die redelijk vlot gespeeld kan worden.
De nearies waren voor de
dames Grady van der Lely en
Truus Dubbeldam; bij de heren
waren dat Bob Schurchhard en
Jos van Leeuwen.
Het winnende team bestond uit: Dick Westgeest, Niek Hof, Ben
Altorf, Pierre Petitjean en Martin Springer. Zij kregen een pakket
erwtensoep met een rookworst en een door de bar gesponsorde
fles wijn!

Op zoek naar sponsoren
De sponsorcommissie van De Kieviten heeft diverse ideeën ontwikkeld om de
vereniging aan nieuwe sponsoren te helpen. De verwachting is dat diverse
Kieviten-leden een bedrijf hebben of kinderen met een bedrijf. De club wil graag
in kaart brengen welke leden en welk bedrijf.
De sponsorcommissie wil dan zelf contact opnemen met lid/bedrijf om de sponsoropties te bespreken.
Golfleden, jullie voelen het nu waarschijnlijk al aankomen. Willen jullie kenbaar maken dat jullie nauw
betrokken zijn bij een bedrijf?
Neem contact op met onze voorzitter Marijke Meerburg (golf.voorzitter@kieviten.nl), telefonisch kan ook (’s
avonds 070-517690).

NGF-competitie 2019
Ook dit jaar doen wij weer mee met de NGF-mixed competitie .
Door veel verloop spelen we dit jaar met twee teams, 1 in de hoofdklasse en
1 in de eerste Klasse.

De teams bestaan uit 8 en 7 spelers en we hebben een royale reservelijst. Waarschijnlijk kunnen we volgend
jaar weer 3 teams opstellen. Uit welke spelers de teams bestaan komt binnenkort op de website.
Op 5 april zijn de eerste wedstrijden in Alphen aan de Rijn en in Weesp.
Het 1e team is 19 april ontvangende club en 10 mei het 2e.
In de mixed speel je nooit op je eigen club. Als we gastheer zijn, is het zeker leuk om eens te komen kijken,
al is het maar om de “overmoed” te zien op hole 9/18.
Klik op het team om ze te volgen: Team 1, Team 2
De samenstelling van de diverse
Joany Hübscher, coördinator NGF-competitie

teams is inmiddels op de
vernieuwde website te vinden.

Regio Cup competitie
Donderdag van 4 april starten twee teams met het spelen van de regio-competitie. De samenstelling van de
teams komt binnenkort op de website. Het is heel fijn dat nieuwe spelers zich hebben aangemeld. Een
aanvulling was hard nodig om weer met twee teams te kunnen meedoen. Uiteindelijk hebben 22 leden zich
beschikbaar gesteld om te spelen of - indien nodig - in te vallen.

Wij spelen geen thuiswedstrijden, maar gaan wel de finale op 9 of 16 mei organiseren op De Kieviten.
Een extra stimulans voor onze teams om in die finale te komen. Als dat lukt, zal het extra feestvreugde
geven in het jubileumjaar van onze golfvereniging.Als coördinator van de Regio Cup ga ik mijn best doen om
beide teams zoveel mogelijk te ondersteunen en wens de teams veel speelplezier en veel geluk bij de
wedstrijden.
Peggy Verweij, coördinator Regiocompetitie

Vrijwilligers gezocht !
De woensdagochtendploeg kan extra handjes gebruiken.
De werkzaamheden zijn verschillend (er zit ook fysiek licht werk tussen). Het is een erg gezellige groep.
Neem voor meer informatie contact op met onze baancommissaris Frans Boverhof
(golf.baancommissaris@kieviten.nl). Je kunt natuurlijk ook gewoon een keertje langs komen op
woensdagochtend om in de praktijk te zien hoe het er aan toegaat. Wie meldt zich?
Er is nog geen nieuwe wedstrijdleider gevonden voor de inloopwedstrijden op zondag.
Het is gebruikelijk dat de wedstrijdleider meedoet aan de wedstrijd maar het hoeft natuurlijk
niet. Neem voor informatie contact op met onze wedstrijdcommissaris Richard Boverhof
(golf.wedstrijdcommissaris@kieviten.nl). Nog niet eerder meegedaan aan de zondagse
inloopwedstrijd? Kom gewoon eens proberen.
Wie is bereid deze schone taak op zich te nemen?

Golfbestuur
Volgens het rooster komen er ieder najaar twee bestuursfuncties vacant. De
betreffende bestuursleden stellen zich geregeld herkiesbaar maar niet altijd.
Zoals het er nu naar uitziet, hebben we dit najaar drie bestuursleden die gaan
stoppen. We gaan er van uit dat de golfafdeling genoeg capabele leden heeft
en willen tijdig onze voelhorens gaan uitsteken. Welke leden zijn enthousiast
en hebben tijd of kunnen die maken om de club te dienen en nog mooier te
maken. Er zijn uitdagingen genoeg.
Neem contact op met een van de leden van het golfbestuur om uw belangstelling voor een eventuele
bestuursfunctie kenbaar te maken en nadere informatie te krijgen.

Bijzondere vondst en baanonderhoud
Tijdens het baanonderhoud stuiten de mannen nog wel eens op iets bijzonders.
Zoals onlangs deze dode buizerd. Heel jammer dat hij dood gevonden is, maar
toch ook wel weer mooi om te zien hoe groot zo’n vogel eigenlijk is. Ben Altorf
laat de spanwijdte van zo’n 1.20 zien! Hopelijk gaat in het vervolg een dergelijke
vondst even in de diepvries, zodat een preparateur hem op kan zetten.
Het woensdagochtendteam is ook in de
winter druk bezig de baan helemaal klaar
te maken voor het komende golfseizoen.
En daar moeten ze soms heel inventief
voor zijn, zoals hier een extra verlengde
schoffel om het riet in te korten.
Zoals hierboven staat, kan het team nog extra handen gebruiken!

Golf in de winter, of in het nog koude voorjaar.
Voor een advies kan je niet beter terecht dan bij Max Langelaan, onze
golfpro. Zijn advies is tweeledig: bewegen en temperatuur. We hebben
natuurlijk, dat wil zeggen van nature, na het einde van het seizoen de
neiging onze set opzij te zetten en qua weer te wachten op betere
tijden. Als je dan niet beweegt raak je de routine kwijt en begin je bij de
start van het nieuwe seizoen met een achterstand. Dat kan je
voorkomen door in je dagelijkse ritme de rek- en strekoefeningetjes te
doen. Daardoor blijf je ook mentaal bezig met het spelletje.
En zoals we allemaal weten zit het golfspel tussen de oren. Af en toe oefenen op de driving range kan zeker
geen kwaad en dat kan dagelijks: trek het gordijn dicht voor de overdekte afslag plaats en ga je gang. Je zit
niemand in de weg en de beweging blijft een routine. Geen problemen met ballen zoeken, want die liggen
voor je in het gras. Kleed je er wel op.
In de baan, als het kouder is dan een graad of 10, trek dan een maillot aan of
twee broeken over elkaar. En minstens zo belangrijk is zorgen voor warme
handen en voeten. Neem voor warme handen een stel grote wanten mee die je
gemakkelijk kan uit- en aandoen als je moet slaan. Voor warme voeten zijn er
gevoerde winterlaarzen te verkrijgen. Je hoeft ook niet met een complete set je
vaardigheden te onderhouden. Met een kleine set in een draagtas word je
genoopt te bewegen. Dan nog kan je warmtehouders voor je handen en een thermosfles met warme drank
meenemen. Voor de fanatici onder ons is er een ruim aanbod van golfreizen in zonnige oorden.
Zo op het oog lijkt het allemaal vanzelfsprekend en is het verbluffend simpel. Maar je moet het wel zelf doen.

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op www.kieviten.nl > golf.
Bijdragen – in de vorm van korte berichten – van leden van Kieviten Golf zijn welkom. Deze worden beoordeeld door de redactie en of
het bestuur. Een bijdrage kan bijvoorbeeld zijn een foto met bijschrift of tips voor een website met instructiefilmpjes. Een leuk voorval
valt eveneens in dezelfde categorie. Voor deze berichten en inzendingen kan uitsluitend gebruik gemaakt worden van het nieuwe
mailadres golf.redactie@kieviten.nl. De redactie bestaat uit Noud Verbeeten en Margriet Pauw.

