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Gholfbaan
Die aansienlike reën gedurende Maart was 'n laat somer bonus vir die gholfbaan. Danksy die reën en
die pogings van ons baanopsigters het ons uit verskeie orde kommentaar gehad dat die gholfbaan in
’n puik toestand is.
Ons is ook bewus daarvan dat die ruveld in hierdie tyd van die jaar erger as die normale was!!
Ons het kennis geneem dat sommige spelers, wat van ’n gholfkarretjie gebruik maak, nie aan ons
reëls voldoen nie. Hierdie reëls, vir die duidelikheid, is soos volg:
1. Die gebruik van die gholfkarretjies is die verantwoordelikheid van die bestuurders om ten alle tye
toe te sien dat dit op ‘n verantwoordelike en inteligente wyse uitgevoer word. Dit beteken ook
dat dit van toepassing is op bestuurders anders as die van gholfkarretjie eienaars. Onder geen
omstandighede mag gholfkarretjies bestuur word deur minderjariges (onder 18) nie. Niemand
mag agterop ‘n gholfkarretjie staan nie.
2. Die karretjie paaie is so aangelê, wat beskryf word as ’n setperk tot afslaanbof. Dit beteken dat
die gholfkarretjies te alle tye van die gholf paaie gebruik moet maak waar dit beskikbaar is.
3. Onder normale toestande rig gholfkarretjies nie skade aan die skoonvelde nie. Wanneer daar
egter gereeld in die semi-ruveld gery word, vorm dit ‘n harde oppervlakte wat ongewens is en
ten alle tye vermy moet word.
4. Gedurende nat toestande moet spesiale sorg getref word dat skade nie aan die skoonvelde
gemaak word nie. Dit mag van tyd tot tyd nodig wees om spesiale beperkings in te stel. Nat
gebiede moet te alle tye vermy word.
5. Karretjies mag nie tussen kuile en die setperke ry nie. Dit is noodsaaklik dat op 'n punt (ongeveer
20 meter van die setperke, of soos aangedui deur toue of bruin penne as ’n geen ry beperking
aangedui) karretjies moet afdraai na die gebaande paadjies óf na links of regs van die setperke en
daarop bly tot by die volgende bof. Karretjies mag nie om die setperke ry nie behalwe soos
aangedui deur die paadjies.
6. Karretjies mag nie oor bulte of deur nat kolle ry nie.
7. Karretjies mag nie nader as 10 meter van enige set perk geparkeer word nie.
8. Onder geen omstandighede mag meer as 2 (twee) persone op ‘n gholfkarretjie toegelaat word
nie ongeag die dra vermoë van die gholfkarretjie.
Die komitee het die Klub President, Roydon Pybus, wat baie sterk voel oor hierdie kwessie, gevra om
persoonlik te kommunikeer met gholfspelers wat nie aan bogenoemde reëls rakende karretjies,
voldoen nie.
Enkele belangrike wysigings word beplan om die huidige waterstelsel te verander sodat dit optimaal
versamel kan word, om veral in die droër maande 'n teenvoeter te bied. 'n Inligtingsessie, om lede op
die hoogte te bring, word vir Donderdag, 18 April om 18h00 by die klubhuis gehou.
Hol tand belugting aan die setperke sal na die Paasnaweek, vanaf Maandag 22 April, begin word.
Rondtes
Daar is ’n doelbewuste besluit geneem om aan lede meer geleenthede te skep, veral oor die
somermaande, om dit vir hulle meer toeganklik te maak om te speel. Gedurende die periode
Augustus tot Maart vanjaar het die rondtes deur lede gespeel met 5.5% gestyg teenoor die
ooreenstemmende tydperk van die vorige jaar. Die rondtes van besoekers het met 15.5% afgeneem.

Daar is nog geleenthede om die gebruik van die baan ten beste te benut sodat meer afslaan tye vir
lede en besoekers ingepas kan word. Die wyse hoe besprekings gedoen word, die bespoediging van
inskrywings by die Pro Shop tot vinnige spel op die gholfbaan, kry aandag.
U komitee word bemoedig deur die reaksie op die spoed-van-spel-inisiatiewe te ondersteun en sal dit
verder versterk.
In hierdie verband het ons beamptes die volle ondersteuning van die komitee in die uitvoering van
hul pligte, soos die inligting aan gholfspelers op die eerste bof en om die spel op die baan te monitor
en te bestuur.
Lidmaatskap
Ons verwelkom die volgende nuwe lede aan die klub oor die afgelope twee maande:
Billy Theron
Stoffel Fourie
(Vol)
(5 Dag “B”)
Jacques Basson
Pierre de Kock
(Vol)
(Vol)
Dylan Lane
Ron Steel
(Vol onder 30)
(Vol)
Pierre van Vollenhoven
Ingo Klapper
(Vol)
(Vol)
Ons is bly om lede mee te deel dat ons ingestem het om aan te bied dat die plaaslike SA PGA Toer
Pro, Jake Roos, die gebruik van ons oefen-fasiliteite, asook toegang tot die kursus om gholf te speel.
Jake het ingestem om ons te help met gholf-ontwikkelings inisiatiewe vir die Hermanus se
jongmense. Jake het drie weke gelede tweede in die finale Sonskyn-Toer-Kampioenskap in Serengeti
gekom.
Ons lidmaatskap is die afgelope jaar tot Maart 2019 stabiel, alhoewel die getal van 1,476 tot 1,465
gedaal het. Daar is 'n toename in die getal ouer as 65 lede wat Senior Lidmaatskap ontvang het, met
'n ooreenstemmende vermindering van Volle Lede, asook ’n vermindering van Junior Lede.
Finansies
Die klub se finansies bly stabiel. alhoewel ons nou die meeste van ons inkomste vir die somerseisoen
gebank het. Ons beweeg nou in die stiller herfs en wintermaande.
Ons gaan voort om oordeelkundig op die baan en toerusting te spandeer, sowel as op die beplande
waterprojek waarna hierbo verwys is.
Op die oomblik het ons begin met ons begrotings, met die vaste voorneme om koste te beperk met
die oog om n doeltreffende klub te bestuur uit die inkomste van lede en gaste, terwyl ons probeer
om uitstekende waarde vir geld aan alle gholfspelers te bied.
Klubhuis personeel
Ons het alreeds afskeid geneem van Pearl Agus wat haar goed van haar taak gekwyt het. Ons beste
wens vergesel haar. Aan die einde van April sal ons van Tarryn-Lee Pnematicatos afskeid neem.
Tarryn het die klub vir 10 jaar met onderskeiding gedien. Ons wens vir haar en Mark alle voorspoed
toe by Highland Gate Gholfklub.
Ons het reeds plaasvervangers vir Pearl en Tarryn gewerf. Shanon Isaacs het reeds by ons aangesluit
by ontvangs. Claudia Schindler sal op 15 April by ons aansluit in die pos van Kantoor Bestuurder.
Klubkampioenskappe
Ons het vroeg in Maart ons mans- en dames-klubkampioenskap aangebied. Dit was goed ondersteun.
Dit is in uitstekende weer gespeel. Dit het waardige kampioene soos volg gelewer:
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Liam Cloete het die titel van Klubkampioen vir 2019 gewen, met 'n totaal van 140.
André Gouws het die B-afdeling met vier punte gewen, met altesaam 160 en Nobby Clark het die 36put Stableford C-afdeling met 68 punte gewen.
In die Dames Silwer-afdeling het ons Dames-kaptein, Lynne Behagg, die titel vir die 10de keer gewen,
met 'n totaal van 149!
Niamh Casey het die Dames Brons-afdeling gewen, met 'n totaal van 190 en Wina Loubser het die
Dames Koper-afdeling met 'n totaal van 208 gewen.
Baie geluk aan al ons wenners!
Gedragskode
’n Aanbeveling is deur Gholf RSA uitgereik vir klubs om hul eie standaarde vir die gedrag van spelers
in 'n Gedragskode op te stel. Dit is as 'n plaaslike reël aangeneem (sien artikel 1.2b). As die komitee
nie 'n Gedragskode instel om spelers vir onaanvaarbare optredes te straf nie, sal Reël 1.2a geld. Die
Hermanus Gholfklub-komitee sal 'n gepaste Gedragskode implementeer en dit as 'n plaaslike reël
aanvaar.
Buitelandse voorgeë
Let asseblief daarop dat die geldigheid van 'n buitelandse voorgee vir klubkompetisies in die toekoms
slegs vir 1 (een) maand sal wees. Lede word aangemoedig om te verseker dat hul gaste, met
buitelandse voorgeë, 'n geldige en opgedateerde voorgee-sertifikaat indien by die registrasie vir 'n
klubkompetisie.
Ander Nuus
Vanaf 1 April is die eerste oggend- en middag-tye verander na onderskeidelik 07:30 en 11:30. Met
ingang van 1 Mei sal die eerste oggend en middagtyd verander word na onderskeidelik 08h00 en
11h00. Vanaf 1 Mei sal die aanlyn bespreking terugkeer na die winter besprekingstyd van 07:30.
Ander opkomende gebeurtenisse
12 April 2019
Hermanus Hoërskool Gholfdag
19 April 2019
Goeie Vrydag (Publieke Vakansiedag)
22 April 2019
Gesinsdag (Publieke Vakansiedag)
22 April 2019
Begin natuurlik onderhoud, insluitend, maar nie beperk nie tot, hol-tandbelugting
27 April 2019
Vryheidsdag (Openbare Vakansiedag)
1 Mei 2019
Werkersdag (Publieke Vakansiedag)
10-12 Mei 2019
Dames Interklub-kampioenskap aangebied deur WPWG in Hermanus
16 Junie 2019
Jeugdag (Openbare Vakansiedag)
17 Junie 2019
Jeugdag waargeneem (Publieke Vakansiedag)
22 Junie 2019
ICM Beker - herbeplan (Bredasdorp vs Hermanus) te Hermanus
Ons komiteelid Michel Frost, wat na ons liga gholf omsien, is verkies tot die Boland Golf UnieKomitee. Baie geluk aan hom.
Van jou HGK Komitee
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