Bekijk de webversie

Beste leden,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief, met veel nieuwtjes en leuke activiteiten in het
vooruitzicht. Veel leesplezier en tot snel bij de Zeeuwsche!
Maneblusser
De Maneblussers serie wordt gespeeld op een 9 tal dinsdagavonden, om de twee weken. De
speler die minimaal vier wedstrijden heeft meegedaan, doet automatisch mee voor de
seizoenbeker “Maneblusser zomeravondbeker 2021”. U kunt zich opgeven via mijn
Zeeuwsche tot maandagavond 19 april tot 19 uur.
Openingsevenement
Op zaterdag 24 april organiseren wij een fun evenement, op de grote en Par-3 baan
gecombineerd. Iedereen kan meedoen en genieten van deze gezellige dag! Het inschrijven kan
op de website via ''Mijn Zeeuwsche''. De inloop Par 3 komt hierdoor te vervallen!
Maandbeker
Op zaterdag 1 mei a.s. starten we weer met de maandbeker. De wedstrijden staan open voor
alle leden van 16 jaar of ouder in bezit van handicap 54 of lager. De inschrijving van de
maandbeker gaat via ''Mijn Zeeuwsche''.
Vernieuwde website
De website is vernieuwd. Heeft u hem al gezien? De website is weer up-to-date met een
duidelijke indeling en een fris en modern design.
Laddercompetitie
Belangrijke update: Voor de laddercompetitie hoeft u geen 18 holes te spelen, maar u mag ook
9 holes spelen. De wedstrijden dienen wel op de grote baan gespeeld te worden.
Custom Fitting Day
Staat de datum 8 mei al in uw agenda? Zaterdag 8 mei kunt u namelijk een één op één
afspraak inplannen bij Golfbaan de Zeeuwsche om een nauwkeuring aanpassing van een
nieuwe golfclub te genereren.
FootGolf
Vanaf nu kunt u bij golfbaan de Zeeuwsche gaan FootGolfen. We nodigen u van harte uit om
deze uitdagende sport eens uit te komen proberen.
Wij hopen dat de horeca snel weer open kan gaan en bij ons kunt genieten van een hapje en
een drankje. Nog even volhouden! Tot die tijd kunt u wel altijd gebruik maken van onze takeaway mogelijkheden.
De weersvoorspellingen zien er voor de aankomende tijd goed uit, dus let's play! Golfbaan de
Zeeuwsche wenst u veel succes bij de aankomende activiteiten!

Maneblusser
Maneblusser zomeravond wedstrijden 2021
Dinsdag 27 april (Koningsdag) start weer de Maneblussers zomeravond serie.
De Maneblussers serie wordt gespeeld op een 9 tal dinsdagavonden, om de twee weken.
Het is een serie voor heren waarbij er 9 holes strokeplay met hcp verrekening qualifying
gespeeld wordt. De speler die minimaal vier wedstrijden heeft meegedaan, doet automatisch
mee voor de seizoenbeker “Maneblusser zomeravondbeker 2021”. De laagste vier netto
strokplay scores zijn hierbij bepalend.
Net als bij de andere activiteiten van De Zeeuwsche is een ieder verantwoordelijk voor in het
invoeren van de qualifying kaarten en het met de juiste WHS handicap deelnemen. In verband
met de beperkende maatregelen graag per flight de bruto / netto scores doorgeven.
Er is geen prijzengeld / dagprijs zolang de terrassen niet open zijn . Zodra dit weer kan is er een
bijdrage van € 2 euro voor de dagprijzen.
Opgeven via website Mijn Zeeuwsche tot maandagavond 19.00 uur.
Organisatie / wedstrijdleiding: Theo Nieboer en Bert Lindner

Openingsevenement golf!
Op zaterdag 24 april 2021 organiseren wij een leuk fun evenement voor iedereen. Heeft u ook
zo'n zin in een leuk evenement? Dan zien we u graag volgende week zaterdag op onze
golfbaan.
Wanneer?
Het evenement zal op zaterdag 24 april plaatsvinden om 10 uur. Het is belangrijk dat u om half
10 aanwezig bent voor de speluitleg. Kwart voor 10 kunnen de golfers de baan in en om 10 uur
zal de gunshot plaatsvinden.
Waar?
Het evenement zal gecombineerd zijn op de grote baan en de Par-3 baan, waarbij u ook kunt
gaan genieten van een hapje en een drankje. De inloop par-3 komt hierbij te vervallen, maar
iedereen kan meedoen, ook de Par-3 leden. Aan het evenement zitten geen kosten.
U kunt zich inschrijven via de website tot woensdag 21 april tot 18:00 uur:
https://www.dezeeuwsche.nl/mijn-zeeuwsche
Schrijft u zich in en laat u verassen op deze gezellige dag. Wij zorgen voor het mooie weer!

MAANDBEKER
Op zaterdag 1 mei a.s. starten we weer met de maandbeker.
Omdat het op dit moment niet duidelijk is of er, en zo ja welke, versoepelingen er komen laten
we het nog even open of er een prijsuitreiking op het terras mogelijk is.
Is dat wel het geval dan innen we ook inschrijfgeld, € 4, en zijn er de onderstaande prijzen:
Elke wedstrijddag wordt per categorie een winnaar uitgeroepen. De winnaar heeft naast de
eerste prijs ook het recht op een door de Zeeuwsche beschikbaar gestelde parkeerplaats.
Daarnaast is er een tweede en een derde prijs.
Verder wordt per categorie een prijs uitgereikt aan degene [dame of heer] die op een, door de
wedstrijdleiding bepaalde hole, de bal in de tweede slag vanaf de tee op de green en het dichtst
bij de hole heeft geslagen. (Leary)
Tevens wordt zowel voor dames als heren een prijs uitgereikt aan degene die op een, door de
wedstrijdleiding bepaalde hole, de bal het verst van de tee op de fairway heeft geslagen.
(Longest). Is een prijsuitreiking niet mogelijk dan is er alleen de parkeerplaats.
We laten dat aan alle ingeschrevenen via email weten, tezamen met de startlijst.
De belangrijkste regels op een rijtje:
Deelname/inschrijving
De wedstrijden staan open voor alle leden van 16 jaar of ouder in bezit van handicap 54 of
lager. De inschrijving, via “Mijn Zeeuwsche”, sluit op donderdagavond voorafgaand aan de
maandbeker om 18:00 uur. De startlijst wordt zo snel mogelijk hierna gepubliceerd.
Starttijden
Er wordt gestart vanaf 10:00 uur. Een flight bestaat in principe uit 3 spelers.
Spelvorm
Er zijn twee categorieën:
I. Handicap 0 – 18.4
II. Handicap 18.5 – 54
Men wordt ingedeeld in een categorie met de handicap die geldt op het moment van de eerste
aanmelding. Spelers met een lagere handicap dan 18.4 mogen ook kiezen te worden ingedeeld
in categorie II. Dit moet bij aanmelding worden aangegeven. Deze indeling geldt voor het hele
seizoen.
Categorie I speelt 18 holes strokeplay met handicapverrekening. De bal moet worden
opgenomen bij “netto double bogey”.
Categorie II speelt 18 holes individueel Stableford. Indien er op een hole geen Stablefordpunten meer gescoord kunnen worden, dient de bal te worden opgenomen.
Heren uit deze categorie mogen bij aanvang kiezen of zij van de rode of van de gele tee willen
spelen Dit moet bij aanmelding worden aangegeven. Deze keuze geldt voor het hele seizoen.
Qualifying
De wedstrijden zijn qualifying. Het resultaat van een wedstrijd dient door de speler zelf,
liefst dezelfde dag, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, ingevoerd te worden in Golf.nl.
Maak een foto van de scorekaart, getekend door speler en marker, voor die wordt ingeleverd.

Mijn naam is Wouter Blokland, 36 jaar oud en woonachtig in
Middelburg. Ik heb woon samen met mijn vriendin Debora en
mijn dochter Indie. Sinds 1 maart werk ik met veel plezier als
greenkeeper bij de Zeeuwsche. Mijn hobby's zijn fietsen,
snowboarden en ik kijk ernaar uit om de golfsport te
ontdekken!
Een greenkeeper rijdt niet altijd in de weg, maar doet er alles
aan om de baan in een zo goed mogelijke conditie te
brengen.
Ik zie u op de golfbaan!

Vernieuwde website
Op 14 april is de vernieuwde website online gegaan. De afgelopen weken is er hard gewerkt
aan onze nieuwe website om deze weer up-to-date te maken. Onze website maakt het hierbij
mogelijk om onze gasten nog beter van dienst te kunnen zijn.
Een nieuwe en frisse uitstraling voor golfbaan de Zeeuwsche. Neem gerust een
kijkje: www.dezeeuwsche.nl

Laddercompetitie
Belangrijke update! Men hoeft tijdens de laddercompetitie niet verplicht 18 holes te spelen, maar
men mag ook 9 holes spelen. U kunt dus zelf beslissen of u bij de laddercompetitie 9 of 18
holes kan spelen.

Custom Fitting Day
Heeft u 8 mei al genoteerd in uw agenda?
Zaterdag 8 mei kunt u een één op één afspraak inplannen van 12:00 tot 16:00 uur bij Golfbaan
de Zeeuwsche om een nauwkeuring aanpassing van een nieuwe golfclub te genereren. Op
deze dag zullen er clubs van Ping en Calloway aanwezig zijn.
De Custom Fitting biedt het meeste beproefde en nauwkeurige aanpasproces in golf, waarvan
bewezen is dat het de optimale balvluchten en consistentie genereert die je nodig hebt om
lagere scores te behalen.
Wie wilt er nou niet de resultaten behalen, waarnaar u op zoek bent? Plan uw afspraak in door
te mailen naar: golfschool@golfcentrummiddelburg.nl, waarin u in de mail uw voorkeur aangeeft
voor tijdstip.

FootGolf
Op 3 april is de FootGolf bij golfbaan de Zeeuwsche geïntroduceerd door o.a. FootGolf
Professionals. Omroepzeeland was uitgenodigd en hebben hier een reportage van gemaakt.
Bent u benieuwd hoe dit is gegaan? Kijkt u dan het onderstaande filmpje.
Helaas zijn er ook misverstanden ontstaan met betrekking tot de FootGolf. Op vrijdag, zaterdag en zondag kunt u vanaf 15 uur gaan FootGolfen. Wanneer er starttijden beschikbaar
zijn, kunt u ook golfen. Het is de bedoeling dat wij zoveel mogelijk starttijden van de FootGolf
gaan clusteren, zodat de kans groter is dat er starttijden beschikbaar blijven voor de golfers!
We nodigen u uit om eens te komen FootGolfen, zodat u hier kennis van kunt krijgen en kunt
ervaren hoe leuk deze combinatie tussen golf & voetbal is.

Facebook
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Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u administratie@dezeeuwsche.nl toe aan uw adresboek.

