Digitale klok startershuisje
Onze stagiair Xander Schrooders, het
digitale wonder, heeft op het
startershuisje van de Championship
Course succesvol een lichtkrant
geïnstalleerd. Nu heeft elke
vertrekkende golfer eenzelfde tijd
voor ogen. Op deze digitale klok staat
zelfs de tijd tot op de seconde op. De
klok zal er, samen met de
starter/marshall voor zorgen dat op
drukke piekmomenten niemand later
of vroeger zal vertrekken dan hun
effectieve starttijd. Wat uiteraard het
speltempo op de baan ten goede zal
komen.
Xander heeft zijn 2de stage op de Maastrichtsche en zijn opleiding “marketing en communicatie’’
MBO trouwens succesvol afgerond. Chapeau! Jullie gaan hem blijven zien in het clubhuis en op de
baan. Hij is trouwens goed op weg om handicap 36 te behalen.

Koffiemachine
‘’Koffie lovers’’ die vóór het openen van de bar een warm drankje willen nuttigen kunnen dit via de
nieuwe koffie vending machine die in de hoek van de bar staat. Deze machine verstrekt naast koffie
ook: espresso, cappuccino, chocolademelk en thee. Betaling verloopt via draadloze pin. Er zijn
deksels voor de kartonnen bekers voorzien, een ‘’coffee on the first (fair)way’’ is dus mogelijk.
Er kunnen ook pet flessen water en frisdank worden gekocht bij de receptie die men in de brasserie
of op het terras kan drinken tot 11.00 uur.

Broken tee markers
Sedert enkele dagen zijn er op de gele en rode afslagplaatsen terug ´´broken tee markers´´ geplaatst
om stuk geslagen tees te deponeren. Enkel tees kunnen hier gegooid worden. Aub geen
bananenschillen, blikjes etc.

Status van beide banen
Zowel de Championship en Limburg Course liggen er momenteel van tee tot green prachtig bij. Het
afzonderlijk niveau van de fairways, semi-rough, hoge rough en voorgreens zijn om te koesteren. Het
uitstekende en harde werk van onze greenkeepers etaleert zich magistraal in deze zomerperiode.
Het klimaat van de laatste maanden: temperaturen tussen de 20 à 25 graden in combinatie met
voldoende neerslag op de juiste momenten zorgt voor een verrukkelijke groei van de flora die op de
flanken van de Dousberg te ontwaren zijn. We kunnen eind juli reeds uitspreken dat 2021 een
´´Grand Cru´´ jaar is op gebied van baanonderhoud, beleving en spelvreugde.
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Echter, … wat is loos met de baanetiquette?!
Op het gebied van spelvreugde zijn er nog diverse etiquette waar baan en wedstrijd
verantwoordelijken, greenkeepers en menig leden zich honderd procent terecht aan ergeren. Omdat
beelden een grotere impact hebben treft u een impressie van foutieve gedragsregels die we niet
langer met lede ogen willen aanzien.
Wedstrijd zaterdag: meerdere trolley sporen over de rode tee

Green 17 CC: 2 dagen na het verplaatsen van de pin positie, getrokken op een zondagavond.
Maar liefst 15 niet of slecht herstelde pitch marks. De blauwe cirkel is werkelijk hallucinant!
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Regelmatig worden er nog range ballen gevonden op beide banen.

Wedstrijd donderdag: 1 uur na het preparen van de fairway bunker
hole 4 CC, is deze foto getrokken door een van onze greenkeepers,
prachtige waardering voor hun dierbare werk ….

Richtlijnen buggy & handicart
Sinds het begin van het seizoen is er in alle buggy’s een nota aangebracht m.b.t. gedragsregels tijdens
het rijden met het voertuig. Ook al maakt u maar sporadisch gebruik van een buggy, neem deze
richtlijnen alsnog even door.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Niet met buggy door de hoge rough rijden.
Niet met buggy op voor of zijkanten van greens en teeboxen rijden of plaatsen.
Maximaal 2 personen per buggy, neem geen lifters mee.
Gelieve de buggy na het spelen buiten te laten staan.
De buggy ledigen na de ronde
Schade & storingen altijd melden aan de receptie.
Rij voorzichtig en spaar de baan.
Blijf ruim tot zeer ruim verwijderd van bunkerranden.
Bij nat weer is plotseling optrekken/afremmen en het nemen van snelle, scherpe
bochten funest voor de baan.

3

Hoge rough : geen buggy’s EN trolleys toegestaan
Dat men niet met een buggy door de hoge
rough kan rijden is een evidentie.
Betreurenswaardig zien we aan de hand van
meerdere ‘’plettende hoge zwenkgras ’’
schadesporen dat dit regelmatig toch nog
gebeurd. Dit is echt niet ok, er zijn voldoende
paden gemaaid die een snelle en schadeloze
doorstroom verzorgen.
Wat een opmerkelijk groot deel van leden en
bezoekers blijkbaar niet weten is dat het niet
de bedoeling is om met een trolley doorheen
het hoge rode zwenkgras te wandelen. Ook
wielen van trolleys zorgen voor wezenlijke
schadesporen. Plaats uw trolley op de semirough, neem 1 a 2 clubs mee en zoek zo naar uw bal.

Covid-19 pandemie
De afgelopen weken hadden we allemaal goede hoop dat de Covid-19 pandemie onder controle was.
Echter, kort nadat de versoepelingen in waren gegaan, is er toch weer sprake van een sterk
toenemend aantal besmettingen. Zelfs een dusdanige toename dat er strengere maatregelen
genomen moesten worden door de regering. Dit had natuurlijk ook consequenties voor wat er wel en
niet mag op en rond onze golfbaan.
Het receptie personeel, horeca medewerkers en greenkeepers hebben duidelijke instructies om de
Covid maatregelen te handhaven. We ervaren jammer genoeg dat dit niet altijd naar de wens van de
golfer/ster is. Toch zullen we ons er allemaal aan moeten houden, al is het alleen maar om elkaar te
beschermen en geen onnodige risico’s te lopen. We zijn een exploitatie waar we vinden dat we
normaal met elkaar en het personeel, die louter de instructies van de directie volgen, dienen om te
gaan.
Er zijn leden en gasten die vinden dat deze maatregelen niet voor hen gelden en deze hebben zo hun
eigen regels bepaald. Wanneer iemand zich schuldig maakt aan gedrag wat niet te tolereren is,
vragen wij om sociale controle. Dit houdt simpel in dat u een ander corrigeert en wijst op hun gedrag.

Openingstijden clubhuis:
Receptie

Keuken

Bar

Maandag – Vrijdag
8.00 - 18.00 uur
Weekend
07.30 - 16.00 uur

Maandag – Zaterdag
11.00 - 19.15 uur
Zondag
11.00 – 19.15 uur

Maandag – Zaterdag
11.00 – 20.00 uur
Zondag
10.00 – 20.00 uur
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Leden duo in de kijker: Annette en Rinus Biemans
Graag hadden we een nieuwe rubriek aan onze nieuwsbrief
toegevoegd om leden in de kijker te zetten. Deze keer kiezen we voor
het immer goedlachse koppel Rinus en Annette Biemans, trouwe leden
sinds 2017.
Tijdens hun golfjaren hebben ze al menig gasten meegenomen en
nieuwe leden mee helpen rekruteren dankzij hun positivisme en liefde
voor het golfspel. Ze zijn ook uitstekende vertegenwoordigers van onze
prachtige Limburg Course.
Anette en Rinus zijn altijd goedgezind, paraat om een gezellig babbeltje
en durven ook op een aangename manier vaststellingen te melden.
Kortom, fijne golfers waar we trots op zijn dat ze tot ons ledenbestand
behoren.

Winnaar leukste sociale media bericht
Ralph Mak is de winnaar van de leukste sociale media post. Gefeliciteerd, bedankt om International
Golf Maastricht te taggen via facebook. Knap rondje van 79 slagen overigens!
Jouw Maastrichtsche waardebon van 35 Euro ligt klaar.
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