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Beste leden van Brabant Golf, 

Belangrijkste nieuws: we hebben weer een (beperkte) website! Hij is nog 

volop in ontwikkeling, maar je kunt er naar toe (zonder in te loggen) en er al 

weer veel vinden. Verderop in de nieuwsbrief meer. Belangrijk ook: komend 

weekend 18 en 19 juli zijn de clubkampioenschappen strokeplay! Wil je 

clubkampioen worden, dit jaar is je kans! Een aantal corifeeën heeft de club 

verlaten (en ik ben geblesseerd), waardoor je kansen om kampioen te 

worden dit jaar optimaal zijn! 

 

Gerbrandt Schor 



 

Wedstrijden  

Zaterdag 18 en Zondag 19 zijn de Clubkampioenschappen strokeplay! Voor 

hoge handicappers (>36) wordt een stableford wedstrijd geregeld. Geef je 

op!! Start is zaterdag dagen om 10.00 uur, zondag om 11.00 uur. Opgeven 

via de website (hij is er weer, ga naar brabantgolf.nl, kies in het menu voor 

OGS, log in en meld je op de gebruikelijke wijze aan) of bij de bar. 

Zondag 26 juli Maandbeker juli, start 10.00 uur. 

Groen als Gras: vrijdag 17 juli en vrijdag 31 juli, telkens om 18.00 uur. 

Speciaal bedoeld voor beginners. Terug te vinden op de website 

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! 

 

WEBSITE 

We bestaan weer op de digitale snelweg! Inmiddels zijn we begonnen met 

het opnieuw opzetten van de website, in een vereenvoudigde vorm. Voordat 

alles er op staat en alles er mee kan wat we willen gaat er nog wel wat tijd 



voorbij, maar elke keer komt er wat nieuws bij. We hebben er nu voor 

gekozen om datgene wat werkt meteen te publiceren, dat betekent dat het 

aantal menu-items en pagina's in de loop der tijd zal groeien en dat de 

aanblik daardoor ook zal wijzigen, maar dat is niet zodanig dat het storend is. 

De stand van zaken is nu zodanig dat je via hetzelfde adres naar de website 

toe kunt als voorheen, dus gewoon brabantgolf.nl intypen. Je ziet dan onder 

meer een menu met daarin een aantal items, onder meer OGS. Als je daarop 

klikt kom je op de OGS inlogpagina terecht. Hieraan is niets veranderd, je 

oude inlogcodes van OGS werken nog gewoon. Na inloggen krijg je je 

gegevens zoals je handicap etc. en kun je je aanmelden voor wedstrijden of 

kaarten invoeren, precies zoals eerst. Verder staat er in verschillende 

rubrieken zoveel mogelijk relevante informatie op de site. Het belangrijkste is 

de kalender, die is rechts zichtbaar en geeft de lopende evenementen weer. 

Ook is daarop te zien of de baan beschikbaar is of dat hij bezet is door de 

Footgolfers. 

Er komt nog veel meer aan, maar dat kost even tijd. Belangrijkste is: WE 

ZIJN WEER ZICHTBAAR OP HET INTERNET! KIJK ER OP, MET NAME 

OM TE WETEN OF EN HOE DE BAAN BEZET IS!  

Algemene Ledenvergadering  

Daar in de  omgeving te zien is dat het aantal besmettingen toch weer 

toeneemt, gelukkig niet al te sterk, stellen wij de Algemene Ledenvergadering 

uit tot maart 2021. Een financieel overzicht 2019 en een begroting voor 2020 

zullen over enige tijd worden toegestuurd, samen met nogmaals een uitleg 

waarom de ALV is uitgesteld. Je zult wel gevraagd worden om van te voren 

op te geven of je naar de vergadering toekomt ja of nee, zodat we weten wat 

voor ruimte we voor de vergadering nodig zullen hebben. 

 

50+ activiteiten 

De activiteiten rond de verwezenlijking van de ideeën die gekozen zijn voor 

de 50+ gelden hebben een tijdje noodgedwongen stil gelegen. Dit betreft de 

realisatie van een toilet die vanaf buiten te bereiken is en een overkapping 



voor trolleys. We gaan deze activiteiten weer oppakken met de klussenklub. 

Het eerste is de bouw van een nieuwe bergruimte voor de spullen van de 

Pro's, dit is noodzakelijk om ruimte te creëren voor de ingang van het 

"buitentoilet". 

Gelet op de ontwikkelingen met corona wordt de 50+ wedstrijd ook uitgesteld 

tot voorjaar 2021. Voor deze wedstrijd zullen ook oud-leden die hebben 

meebetaald worden uitgenodigd. 

 

Mededelingen golfschool Brabant golf  

Omdat het binnenkort vakantietijd is volgen hier nogmaals de activiteiten en 

mogelijkheden voor de zomer van onze golfschool. 

  

* 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 

 

Tot slot. 

Het is gelukkig met regelmaat weer gezellig druk op het terras, maar wel op 

verantwoorde wijze! Laten we dat met zijn allen proberen vol te houden, dan 

kunnen we blijven stellen dat we er alles aan doen om het corona-gebeuren 

buiten de deur te houden. 

Kom lekker meedoen aan de clubkampioenschappen, denk niet: "dat kan ik 

niet". Ook bij deze wedstrijden gaat het met name om de gezelligheid, 

uiteraard gekoppeld aan een stukje sportieve uitdaging! 
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