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Beste leden van Brabant Golf,
In deze toch wat vreemde periode gebeurt er van alles en nog wat, ook
rondom onze vereniging. Als trouwe website kijkers hebben jullie natuurlijk al
gemerkt dat er iets geheel mis is met onze website. Ik kom daar zo meteen
op terug. Er zijn ook leuke dingen te melden, het footgolf gebeuren is
voortvarend van start gegaan bijvoorbeeld, ook daarover straks meer. En
vanaf 1 juli zal eindelijk ons terras en clubhuis weer open mogen, zij het in
ietwat aangepaste vorm. Heel wat om mede te delen dus, vandaar nu reeds
weer een nieuwsbrief.
Gerbrandt Schor

Grote Activiteit Footgolf Zondag 21 juni Aanstaande zondag komt een
groep van 36 footgolfers op onze baan spelen. Daarom is de baan voor
verdere activiteiten gesloten vanaf 15.00 uur.
Ook op zaterdag 4 juli komt er om 15.00 een groep van 16 footgolfers en is
de baan vanaf die tijd voor hun gereserveerd.

Wedstrijden Ook onderlinge wedstrijden mogen weer, wedstrijden met
andere verenigingen zoals de GiDoRij mogen nog niet. Om daarmee een
vliegende start te maken heeft de wedcom besloten om de maandbeker van
zondag 28 juni door te laten gaan. Inschrijven kan wel in OGS of opgeven in
het clubhuis. OGS kun je opstarten door deze link in je browser te
plakken: https://portal.onlinegolfsystems.com/
Je komt dan in het inlogscherm, als je ingelogd bent kun je je via het
dashboard aanmelden. Als het niet lukt kun je je ook aanmelden via een
formulier in het clubhuis. De wedstrijd begint zoals gewoonlijk om 10.00 uur.

Voor juli geldt weer de wedstrijdkalender zoals die gepubliceerd was:
Elke dinsdag en donderdag ochtend mixed competitie.

Woensdagavond 15 juli 18.00 uur Midweekse Maandbeker 9 holes
Zaterdag 18 en Zondag 19 zijn de Clubkampioenschappen strokeplay! Voor
hoge handicappers (>36) wordt een stableford wedstrijd geregeld. Geef je
op!! Start is beide dagen om 10.00 uur.
Zondag 26 juli Maandbeker juli, start 10.00 uur.
Groen als Gras: vrijdag 3 juli, vrijdag 17 juli en vrijdag 31 juli, telkens om
18.00 uur. Speciaal bedoeld voor beginners.
Voor de maandbekers en de clubkampioenschappen: aanmelden via OGS of
de lijst in het clubhuis. Groen als Gras: aanmelden bij Martine Oomen.
Papieren scorekaarten zijn weer toegestaan, vul wel je eigen scorekaart in
en geef hem niet aan iemand anders!

Lessen Helaas is Ian Lamsma tot nader order door persoonlijke
omstandigheden niet in staat om golflessen te verzorgen. Dit zal in ieder
geval tot eind van het kalenderjaar zo blijven. Alle lessen zullen verzorgd
worden door Martine Oomen. Indien zij het te druk krijgt (en dat hopen we
van harte) roepen wij externe hulp in. Zij maakt het zichzelf in ieder geval niet
makkelijk, zie het artikel hieronder. Is jullie overigens al opgevallen hoe slank
zij geworden is?

Mededelingen golfschool Brabant golf
Vandaag breng ik jullie op de hoogte van een aantal les- en
trainingsmogelijkheden in de komende maanden:

* Golfstart
Brabant Golf doet mee aan Golfstart. Een initiatief van de NGF waarmee we
graag mensen kennis willen laten maken met golf.
Het lespakket van golfstart bestaat uit 6 lessen en kost €99,Er wordt lesgegeven volgens het 9 stappenplan, groepjes van minimaal 3 en
maximaal 6 deelnemers.
Als u als lid van Brabant golf iemand weet die kennis wil maken met golf is dit
een mooie mogelijkheid en kunt u na de 6 lessen samen golfen op onze

mooie golfbaan.
Op de site van de NGF vindt u op welke momenten we dit pakket aanbieden.

* Zin in een paar extra trainingen?
Als u zelf weer eens uw swing, chip, put, bunkerslag of coursemanagement
bij wilt werken kan dit in een trainingsverband.
Voor een trainingsgroep geldt minimaal 2 personen, maximaal 6.
De kosten per persoon in een groep zijn:
6 lessen voor €75,-.
Boeken voor deze aanbieding kan tot 31 augustus 2020.

* Speciale lesaanbieding:
De aanbieding 6 lessen halen 5 betalen gaat in 2020 ook gewoon lekker
door.
Dus wilt u uw techniek verder aanscherpen of uw handicap verlagen dan is
dit een mooie mogelijkheid.
* Inloop training…… gratis!
In de maand juli zal er een inloop training aangeboden worden op de
zondagen ( uitgezonderd zondag 19 juli ). In deze inloop training zal het korte
spel ( short game ) aan bod komen.
De kosten hiervoor zijn €0 voor u. Wel mag u vroeg op want de tijd is van
08:30 tot 09:00 uur!

* Open Golfdag 2020
Zet alvast in uw agenda Open golfdag 19 september 2020.
Op deze dag gaat de golfbaan open voor iedereen die geïnteresseerd is in
golf.
Er zullen verschillende activiteiten zijn deze dag.
Verder informatie volgt.

* Jeugdgolf

Na de schoolvakantie gaan we weer aan de slag met jeugdgolf.
Heeft u kleinkinderen die u het golfvirus over wilt dragen, geef ze op en u
kunt daarna samen met uw kleinkind lekker oefenen.
Verdere informatie volgt begin augustus.
Ook gaat er scholengolf plaatsvinden na de schoolvakantie. Verschillende
scholen gaan dan kennismaken tijdens hun gym met golf op Brabant golf!

Als u vragen omtrent lessen en/of de aanbiedingen heeft kunt u bellen of
mailen naar:
Martine Oomen 06-21806173
Info@golfscool.nl

HET GROTE NIEUWS is natuurlijk dat per 1 juli ons clubhuis en terras weer
open mag! Wij zijn daar ontzettend blij om, we hopen dat de gezelligheid die
ons voor de coronatijd zo kenmerkte snel zal terugkeren. We hebben daar
wel alle vertrouwen in! Omdat we zo blij zijn dat clubhuis en terras weer open
mogen, kunnen jullie de eerste week van juli rekenen op een smakelijke

verrassing bij je bestelling. Ik verklap niet wat het is, om de doodeenvoudige
reden dat ik dat niet weet, maar het is lekker!
Het bestuur gaat er van uit dat alle leden hun verantwoordelijkheid zullen
nemen en de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM strikt zullen naleven. Onze
medewerkers zorgen dat tafeltjes en stoelen ver genoeg uit elkaar staan en
wij vertrouwen er op dat jullie ze zo laten staan. Anders moeten wij grote
kruisen en pijlen op het terras gaan aanbrengen en zo. Volgens ons als
bestuur moet dat door je verantwoording serieus te nemen ook zonder
kunnen. Het gaat per slot van rekening om de gezondheid van ons allen.
Voor zover wij op de hoogte zijn hebben we binnen onze leden nog geen
corona slachtoffers en dat willen we natuurlijk zo houden!!!

TOT ZIENS OP HET TERRAS!

Verdere versoepelingen Door de verdere versoepelingen gaat de baan
weer langer open. Je kunt weer vanaf 9.00 uur op de baan, zelfs eerder
afhankelijk van het weer, en je kunt ook weer langer spelen namelijk tot
zonsondergang. Vooraf reserveren hoeft niet meer, wel blijft het noodzakelijk
dat je je registreert!! Dit is een verplichting vanuit de overheid, zodat ze in
geval van een uitbraak kunnen nagaan wie er op dat tijdvak allemaal op de
baan was. Doe dat desnoods na het spelen, maar laat je wel door een van
de barmedewerkers registreren!
Helaas blijven de openingstijden van het clubhuis gehandhaafd, alleen als de
hoeveelheid mensen op het terras en uiteraard het aantal bestellingen echt
lonend is kan het clubhuis langer open blijven, of als vrijwilligers de taken
overnemen. Maar tot nog toe heeft zich daarvoor nog niemand serieus
gemeld. Wil je dat: neem contact op met Ada van Riel (mail:
voorzitter@brabantgolf.nl).
Op Woensdag en Donderdag (elke week) is de baan vanaf 16.00 uur
gereserveerd voor het Footgolf.

WEBSITE De oplettende lezertjes onder jullie (vrij naar Marten Toonder)

zullen gemerkt hebben dat de website sinds ongeveer een week uit de lucht
is. Reden is dat wij twee jaar geleden niet tot overeenstemming konden
komen met de softwareleverancier, zodat vanaf dat moment de software niet
meer onderhouden werd. Dat heeft ertoe geleid dat de website grondig is
gecrasht. Dat is erg vervelend, we zijn druk bezig om een en ander te
regelen, maar dat is geen klus die in twee dagen is geklaard. de vraag is

WIE
zou ons kunnen en willen helpen met het opzetten van een nieuwe, zij het
simpele website? Gelukkig hebben we belangrijke zaken als
ledenadministratie, synchronisatie met de NGF, facturering etc.
ondergebracht bij OGS, zodat we daar geen probleem mee hebben. We
hebben al een aantal maatregelen getroffen, maar we kunnen alle hulp
gebruiken die we kunnen krijgen. Als je het idee hebt dat je daar iets mee
kan of wilt, neem dan contact op met Gerbrandt Schor (liefst per mail:
bestuur@brabantgolf.nl)

Tot slot. Nog heel even geduld, we kijken met zijn allen reikhalzend uit naar
de eerste juli. Wij hopen dat juli veel mooi weer mag brengen zodat jullie met
veel plezier en dorst plaats gaan nemen op dat terras en daar met zijn allen
onze horeca een flinke duw in de rug gaan geven! Kom lekker meedoen aan
de clubkampioenschappen, denk niet: "dat kan ik niet". De rest van de
mensen kan het echt niet veel beter dan jij! Het gaat per slot van rekening om
het plezier, zo'n bekertje is dan toch leuk meegenomen!

