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De Competitiecommissie en de NGF-competitie 
 

Ons beleid & onze ambities 

Binnen het bestuur zijn de verschillende portefeuilles keurig verdeeld, wij hebben als bestuurs-
leden één of meerdere commissies in ons beheer. Vaak zijn wij dan ook nog voorzitter van een 
bepaalde commissie. Dat heeft onder andere als voordeel dat de relatie en communicatie tus-
sen het bestuur en de commissies dynamischer geworden is. Vanuit deze opzet, leveren wij 
beurtelings input voor de nieuwsbrief.  

In deze uitgave heb ik de eer om jullie mee te nemen in de hectiek van de Competitiecommissie.  

Waarom spelen we eigenlijk competitie? Wat zijn onze ambities en hoe zetten we een beleid 
op dat ons ook volgend jaar weer een stap dichterbij onze ambities brengt?  

In de competitie draait het uiteindelijk om de prestatie, samen trainen en je voorbereidingen 
treffen voor de start van een nieuw golfseizoen. Het spreekt voor zich dat een goede sfeer de 
teamprestaties altijd ten goede komt. Grofweg kan je stellen dat wij streven naar de sterkst 
mogelijke teamsamenstelling.  

Competitie spelen heeft altijd iets bijzonders, je komt als speler uit in een team en speelt tegen een andere team op de baan 
van de gastheer. Wij hebben vanuit het bestuur de ambitie uitgesproken dat wij als golfvereniging ‘De Nunspeetse’, spelend op  
een van mooiste bosbanen van Nederland, graag vertegenwoordigd willen zijn in de hoogste regionen. Een aantal teams speelt 
op dit moment zelfs in de hoofdklasse of in de eerste klasse. Als bestuur hebben we de ambitie om uiteindelijk (het liefst) v ia 
onze eigen jeugd nieuwe spelers op te leiden en daar ook in te investeren. Immers de jeugd heeft de toekomst. Ondertussen 
proberen we de basis hiervoor te leggen en met onze huidige 1ste teams op een zo hoog mogelijk niveau te blijven spelen. 

Het draait natuurlijk niet alleen om de 1ste teams van ‘De Nunspeetse’. Want om onze doelstellingen te realiseren, die eind 2016 
zijn gezet door het bestuur en Competitiecommissie, zullen er voor seizoen 2017/2018 aanpassingen komen in het huidige 
beleid. We kijken hier in hoofdzaak naar aanbieden van meer klassen, zoals bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor het spelen 
van 18-holes op zondag, dit om onze senioren golfers meer tegemoet te komen. Wij willen graag met diverse spelers bespreken 
welke ambities zij hebben en op basis hiervan sterkere teams trachten samen te stellen. 

Tevens zal ons beleid zich meer gaan richten op de standaardklasse. Er zal een actievere werving, ook van sponsoren, moeten 
komen om deze teams op sterkte te houden. Samenwerking tussen de Competitiecommissie, Bestuur, Ledencommissie en Het 
Rijk is hierbij onontbeerlijk. Gesprekken zullen medio juni 2017 gestart worden om het beleid voor 2017/2018 vorm te geven. 

Wij zijn enorm verheugd dat we dit jaar weer met een enthousiast jeugdteam het land in gaan. Heel veel succes gewenst alle-
maal! Douglas Driessen is sinds kort de competitiecoördinator binnen de Jeugdcommissie en krijgt ondersteuning vanuit en 
heeft contact met de Competitiecommissie. 
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Van de redactie 

De tweede nieuwsbrief in de vernieuwde stijl.  

Naast de reguliere rubrieken zoals ’Tips van de pro’ en ‘De 
Estafette Putter’ is er in deze nieuwsbrief aandacht voor 
twee golfgerelateerde goede doelen. Ten eerste voor de 
Stichting Old Grand Dad. Onze consul, Frank Korzaan, 
geeft aan dat de bekende Old Grand Dad wedstrijd dit jaar 
ook open staat voor Grootmoeders. 

Ten tweede, aandacht voor de Stichting Handicart. Nita 
Bos, onze Handicart Consul, legt uit waarom donateurs 
binnen onze vereniging essentieel zijn om het aantal be-
schikbare handicarts op peil te houden. 

Wybe Jan Nauta geeft een impressie van de visie van het 
bestuur ten aanzien van de NGF competitie. 

Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor het wel en wee 
van de competitie. Wat heeft de Competitiecommissie al-
lemaal gedaan om ook dit jaar de competitie soepel te la-
ten verlopen voor onze leden. En natuurlijk hoe is het tot 
nu toe gegaan met de verschillende teams van ‘De Nun-
speetse’. 

Dankzij bijdragen vanuit de verschillende commissies is 
deze nieuwsbrief voor en door leden en belangstellenden 
weer goed gevuld. 

Wij wensen jullie veel leesplezier.  

 
De Communicatiecommissie 

NGF-competitie: Weetjes! 

 

 

 

 

Onder leiding van Team Captain Anouck Hage heeft dit 
team al enorm goede prestaties geleverd. 

Nog 2 poulewedstrijden te gaan, maar slechts 1 te spelen, 
en dan weten we of zij voor promotie gaan spelen. 

Wij wensen de dames enorm veel succes en plezier met het 
binnenhalen van die laatste punten. 

 

 

Rinus van Heerde is voor de 1ste maal Team Captain en is 
vandaag met zijn team gepromoveerd naar de 2de klasse! 

Wij wijten dit aan de levende mascotte, de Jack Russel van 
Nick van Loendersloot, die iedere week meegaat en het oor 
te luisteren legt bij de concurrentie. 

 

 

 

Ook dit jaar weten zij weer waanzinnige prestaties neer te 
zetten in de Hoofdklasse. 

Al tweemaal hebben zij opgetreden in de strijd om het 
landskampioenschap. In 2015 hebben zij deze titel weten te 
veroveren en in 2016 zijn zij 3de geworden. 

Wat gaat 2017 brengen? 

 

 

Moesten dit jaar aardig wat kilometers maken om hun 
strijd in de kop van Noord-Holland te leveren. Maar dit 
houdt hen niet tegen van geweldig presteren! 

Zij zijn als laatste in hun poule gastheer, dit wordt de dag 
waarop zij nummer 1 of 2 worden in de poule! 

“Heren, geniet van jullie gastheerschap!” 

 

 

- Diana Mulder 
- Frances Verheul 
- Maartje Merx 
- Helen-Sue Allard 

Wil je meer weten over deze dames? Zij stellen zich weke-
lijks uitgebreid voor via de website in onze rubriek: 

‘Het Wel&Wee van 2017’ 

  

 

  

Maandbeker

Old Grand Dad

Midzomernacht

6 
mei 

20 
mei 

17 
juni 

Dames1 – reserve 

Dames1 senioren – Dubbel9 

 

Vier nieuwe kanjers in Dames1 - standaard 

 

Heren2 senioren is gepromoveerd! 

 

Heren1 senioren – Dubbel9 

 

Zet in je agenda 

 

 
 

door Wybe Jan Nauta 
(namens het bestuur) 

http://denunspeetse.nl/competitie/het-wel-en-wee-van-2017/


Nieuwsbrief ‘De Nunspeetse’ April 2017 pagina 2 van 4 

Vervolg van pagina 1 

Resultaten NGF-competitie 2017 

Op dit moment is de NGF-competitie in volle gang. Teams strijden in allerlei klassen in de 
maanden april en mei voor het kampioenschap en/of promotie.  

Zelf zijn we met Heren1 standaard het afgelopen weekend gastheer geweest en hebben in 
de derde competitieronde niets verloren. Helaas hebben wij onze eerste 2 wedstrijden ver-
loren en hebben wij nog 2 zeer uitdagende wedstrijden te gaan. Om veilig te zijn moeten 
we minimaal 3 wedstrijdpunten halen. Zo niet dan is degradatie niet meer te vermijden.  

Ook Heren1 senioren heeft het erg moeilijk in krachtmeting met de gevestigde orde in de 
hoofdklasse en is straks een illusie armer, maar wel een ervaring rijker. Het valt mij op dat 
de heren het ondanks het handicapverschil nog heel lang volhouden en strijden tot de laat-
ste hole. 

Er zijn gelukkig ook lichtpunten. Kijk bijvoorbeeld naar onze dames, die het op alle niveaus 
op dit moment erg goed doen. Dames1 Dubbel9, ooit al eens landskampioen geweest komen 
uit in de hoogste klasse, handhaven zich zonder enig probleem en doen nog steeds mee om 

de titel. Ook ons Dames1 in de standaardklasse staat er goed voor. Het team Dames1 - 27 
holes, met als Team Captain Anouck Hage, heeft ook nog geen punten gemorst en wist 
afgelopen zondag een 5-1 achterstand om te buigen in een 11-7 overwinning!  

Het gaat te ver om nu alle teams door te nemen, daarvoor plannen we op 1 juni aanstaande 
vanaf 15:00 uur een sportieve en informele afsluiting en huldiging voor alle deelnemers aan 
de competitie en zullen daar zeker nog verslag van doen. 

Aanmelden voor de competitie 2018 zal gestart worden vanaf 1 augustus 2017, dit om spe-
lers meer tijd en kans te geven zich in te schrijven en de commissie meer tijd en ruimte 
krijgt om overleg met Team Captains en spelers te hebben en haar keuzes te maken. 

In 2017 startten wij met 13 teams, te weten: 2 damesteams, 2 damesteams senioren, 4 he-
renteams, 4 herenteams senioren en 1 jeugdteam. 

Wij zijn er trots op dat de Jeugdcommissie de doelstelling heeft kunnen bereiken en wij 
sinds lange tijd weer een jeugdteam aan de NGF-competitie kunnen laten deelnemen. De 
jeugd speelt op 28 mei hun eerste wedstrijd op de Voorschotense en hun verrichtingen en 
verhalen zullen wij zeker melden via onze website. 

 

Wat doet die Competitiecommissie nou eigenlijk? 
 

Door: Karin Kaptein 

Op de voorpagina heb je al kunnen lezen wat de plannen van 
onze club en Competitiecommissie zijn en hoe een aantal 
teams presteren. Maar wat doet die competitiecommissie 
nou eigenlijk voor de competitiespelers? 

Op dit moment niet veel, want de meeste leden van de Com-
petitiecommissie zijn zelf een zware strijd aan het leveren in 
de NGF-competitie en ik bewaak op hun speeldagen het fort. 
Tussendoor regelen we gezamenlijk wat eenvoudige zaken 
zoals invallers benaderen en uitslagen bespreken. 

Ikzelf houd mij bezig met vragen van de Team Captains en 
met de verhalen redigeren voor onze rubriek ”Het Wel&Wee 
van…” en plaats deze met veel plezier op de website. 

Dit seizoen nog één keer vergaderen om ”1 juni - Afsluiting 
competitie” te bespreken en voor te bereiden.  
Het is namelijk hoog tijd voor een gezellige wedstrijd en 
goede borrel met al onze competitiespelers! En daarna kan 
onze commissie in juni en juli gewoon lekker niets doen. 

Maar zo eenvoudig en relaxed ziet de rest van het competi-
tieseizoen er voor het secretariaat zeker niet uit! 

Vanaf half augustus t/m eind februari zitten wij in de spits 
van het competitiecircus en beginnen voor ons veel werk-
zaamheden die je niet ziet, maar zeker moeten gebeuren. 

Tijd nu om mijn ‘Cloud’ te gaan archiveren en vorig seizoen 
op te ruimen en klaar te zetten voor wat komen gaat.  
Het secretariaat verwerkt namelijk zo’n 400 niet te voorko-
men mails, stukken en teksten die tijdelijk in archief komen. 

Allereerst worden de inschrijvingen verwerkt, truien & 
polo’s geregeld, trainingsprogramma’s met de pro’s afge-
stemd, voorspeelregelingen afgetikt, teams samengesteld 
door de commissie, spelers gebeld, aantal teams opgegeven 
aan de NGF, teksten geschreven en de webpagina’s bijge-
werkt. Dan verzinnen hoe ik de teams ga voorstellen en dit 
bouwen. 

En dan… is het begin december: de banen en speeldata zijn 
bekend en zo ook de circa 40 coördinatoren die informatie 
moeten ontvangen en aanleveren. De mailinglijsten worden 
klaargezet en gaat de eerste bulkmail de deur uit, dan nog 
een bulkmail over kleding bestellen, start-&buffertijden op-
maken om de baan te reserveren, samen met Wybe Jan ons 
budget bekijken; en dit alles met betrokkenen communice-
ren en website weer bijwerken. Dan is het even wat rustiger 

en wacht ik op het nieuwe NGF-competitie-reglement en 
wijzigingen in procedures. Deze stukken zeer spoedig door-
spitten en cruciale wijzigingen communiceren. Nog mini-
maal 80 basisspelers opgeven bij de NGF, 
teamopgaveformulieren en inlogcodes mailen aan de Team 
Captains, nog een mail zenden om de laatste puntjes op de 
“i” onder de aandacht te brengen en dan is het eindelijk tijd 
voor iedereen om op pad en de wei in te gaan. 

Een makkie toch? ”Best wel”, zeg ik dan, ”zeker door veel lol, 
de goede samenwerking met en controleslagen door de rest 
van het team!”.  
En zolang er onderweg maar niets of niemand deze goed ge-
plaveide weg opbreekt, kan Wybe Jan op zijn wekelijkse te-
rugreis vanuit Duitsland gewoon zijn stereo opendraaien, 
zijn Els bellen in plaats van mij en kan ik op tijd eten . 

Maar je hoort mij niet klagen, want na dit alles begint het 
verhaal ‘Wat doet die competitiecommissie nou eigenlijk?’ 
opnieuw. En kan iedereen het volgende competitieseizoen 
hopelijk weer goed voorbereid en geïnformeerd op pad. 

En de mooiste beloning voor ons werk is dat we ieder jaar 
wel weer een paar kampioenen mogen huldigen! 

 

De Tigercompetitie gaat weer starten 
 

Op dinsdag(avond) 23 mei 2017 gaat alweer de 3e editie van 
Tigercompetitie van start! 

Net als in voorgaande jaren wordt er in deze competitie op 
alle dinsdagen in de periode van 23 mei t/m 8 augustus, 
vanaf de witte (heren) en blauwe tees (dames) gespeeld door 
golfers met een handicap van 16.0 en lager. 

Om een en ander in goede banen te leiden, ontvangen alle 
golfers van 'De Nunspeetse' met een handicap tot 16.0 bin-
nenkort een uitnodiging om in te schrijven samen met de 
voorwaarden tot deelname aan deze competitie.  

Bij deelname aan minimaal 5 van de 12 wedstrijden, 
kwalificeren wij je als een 
zogenoemde 'vaste deelnemer'. 
In het geval je niet in staat bent 
om minimaal 5 maal deel te 
nemen, is het ook mogelijk om 
op incidentele basis deel te 

nemen aan de Tigercompetitie. Daarvoor dien je jezelf dan 
in te schrijven via Proware. Hierbij wordt opgemerkt dat bij 
overtekening van de wedstrijd (meer dan 24 deelnemers), de 
vaste deelnemers aan de Tigercompetitie voorrang krijgen 
op de incidentele deelnemers. 

Wekelijks zijn er prijzen te verdienen voor zowel de beste 
bruto als netto scores, maar ook voor de neary en longest. 

Op de slotavond, 8 augustus, welke feestelijk wordt 
afgesloten met een buffet, wordt het eindklassement bekend 
gemaakt. Degene met de beste 5 bruto scores is dan één jaar 
lang de Tigerkoning(in) van 'De Nunspeetse'. 

Hoewel niet verplicht, wordt 
iedere avond van de 
Tigercompetitie afgesloten 
onder het genot van een 
hapje en een drankje. 

Om alvast een beetje in de stemming te komen, hierbij wat 
citaten uit het verslag van Wanda Mochtar naar aanleiding 
van de Tigercompetitie 2016. 

”Een goed georganiseerde Tigercompetitie, waarin getracht 
wordt goed te presteren, maar het plezier niet uit het oog te 
verliezen…” 

'Om te kunnen deelnemen aan de Tigercompetitie word je 
een beetje geballoteerd: Niet op uiterlijk of standing , maar 
….. op handicap. Die moet goed genoeg zijn om, bij wijze van 
spreken, vanaf de backtees de fairway te kunnen halen…..' 

”De dinsdagavond werd op gepaste wijze afgesloten met 
veel cijfers, weetjes, grappen en grollen over de afgelopen 
weken en een fantastisch buffet gesponsord door Wybe Jan.” 

Uiteraard hopen wij je deze zomer (weer) te zien op de 
backtees tijdens de Tigercompetitie!. 

 

 

Golfreizen Bijzondere prestaties Website Herstel Lustrum Facebook 
Trainen op mooie buiten-

landse banen onder begelei-
ding van Carolien 

 

www.caroliendriessen.nl 

Gerard Dijkstra en 
Jos Schoot Uiterkamp maak-

ten een Eagle op Oost-2. 
 

Adri Meijer had aan één slag 
genoeg op Zuid-3 

Wedstrijdverslagen vind je 
onder het hoofdmenu 

‘Commissies’, daarna kies je 
voor ‘Wedstrijdcommissie’ 

en tenslotte voor 
‘Wedstrijdverslagen’ 

Ook professionals komen 
wel eens in de problemen. 
Hier zie je een aantal voor-

beelden op YouTube 

 

Dit jaar bestaat onze vereni-
ging 30 jaar. Dit zal op be-

scheiden wijze gevierd 
worden in de maand juli. 

Jeugdgolf 
‘De Nunspeetse’ heeft  

natuurlijk een eigen fanpage 
op Facebook!  

 

”Een goed georganiseerde 
Tiger-competitie, waarin getracht wordt 
goed te presteren, maar het plezier niet 

uit het oog te verliezen…” 

http://www.caroliendriessen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=UNjk5blo614
https://www.facebook.com/Jeugdgolf-De-Nunspeetse-1708773266029851/?fref=ts


Nieuwsbrief ‘De Nunspeetse’ April 2017 pagina 3 van 4 

 

De Estafette Putter 

Wanneer ben je beginnen te golfen?  
Dat is een jaar of tien geleden, al kwam het er toen niet altijd van. Eerst 
een paar jaar zo nu en dan, en pas de laatste jaren regelmatig. 

Wat is je handicap?  
Nu nog 19.1 maar dat gaat positief veranderen dit jaar. 

Hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?  
Ik hoop vooral niet stabiel, omdat ik dit seizoen mijn handicap flink wil 
laten zakken. 

Wat is je favoriete club (stok) en waarom?  
Met kerst en mijn verjaardag (daar zit maar een weekje tussen) heb ik van 
Henk twee nieuwe clubs gekregen.   
Brian heeft ze aangemeten: een Ping Rhapsody houten3 en een Ping 
Rhapsody driver. Echt super dus die zijn zeker favoriet. Redder in nood is 
altijd nog mijn ijzer7 als het om erg veel puinhoop gaat. 

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt en waarom?  
Nunspeet natuurlijk, vooral op 4 augustus 2015. 

Wat doe je voor de vereniging?  
Nu even niets. Ik heb in een klankbordgroepje gezeten voor nieuw elan 
en ik ben NGF-jeugdgolfcoach, nu in de achterwacht. En een beetje figu-
reren in leuke filmpjes. 

Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt?  
Tijdens het clubkampioenschap Senioren op 3 juni 2015. Ik kwam met 40 
stablefordpunten binnen waaronder 7 parren. Van handicap 20.4 gezakt 
naar 18.8. Heel prettig. En een keer 41 punten tijdens een Damesdag met 
Corinne. Ook heel fijn. 

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?  
Toch Noord-6, denk ik. Hoewel eigenlijk alle holes waarop je lekker lang 
kunt uithalen. 

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen?  
Het is niet één advies, maar het zijn er een heleboel bij elkaar: mijn 
schouder goed indraaien (Willemien) en weer uitdraaien (Wouter), voeten 
bij het putten op de juiste manier oplijnen (Frank) en natuurlijk veel waar-
devolle adviezen van Brian, waaronder mijn grip. 

Wat is je grootste ergernis in de baan?  
Getrut. 

Wil je nog iets kwijt over jezelf?  
Dat ik een heel blij meisje ben. 

Aan wie geef je de Estafette Putter door?  
Aan Philippe van den Boogert. 

 

New Friends @ Golf 
 

Open dag 8 april was een succes! 

Op zaterdag 8 april opende Golfbaan Het Rijk van Nunspeet 
de deuren voor (potentiële) golfers / clubleden om de sfeer 
en gezelligheid te proeven samen met Golfvereniging ‘De 
Nunspeetse’. 

De beginnende golfer mocht onder begeleiding van Brian 
Gee en Carolien Driessen de beginselen van de golfsport er-
varen. Alle deelnemers aan de clinic hebben zich meteen 
opgegeven voor vervolglessen om daadwerkelijk te starten 
met golf. Dit is een geweldig mooie score! 

In de middag startten in totaal 24 deelnemers met een 9-
holes wedstrijd, genaamd ‘New Friends @ Golf’. Clubleden, 
als trouwe ambassadeurs, namen potentiële clubleden mee 
om te ervaren hoe leuk en gezellig het verenigingsleven 
binnen 'De Nunspeetse' en op Het Rijk van Nunspeet is. De 
spelvorm was Texas scramble waardoor de verbinding werd 
gelegd als team. In de namiddag is er op het terras onder 
het genot van een hapje en een drankje nog heerlijk geno-
ten van het zonnetje en de gezelligheid. 

We mogen terugkijken op een geslaagde dag met 100% ver-
volglessen vanuit de clinics en in totaal 12 nieuwe A-leden! 

 

Houden wij voldoende handicarts? 
 

Help je mee de 6 handicarts op ‘De Nunspeetse’ te behouden? 

Momenteel zijn er op De Nunspeetse zes handicarts beschikbaar. Eén van deze zes exempla-
ren hebben we te danken aan het legaat van wijlen Tjallien Holm. Dat legaat vervalt in 2018. 
Voor 2018 is de zesde handicart dankzij sponsoring veiliggesteld, maar in 2019 dreigt alsnog 
één handicart te vervallen. Daarom deze oproep om donateur te worden van de Stichting 
Handicart namens ‘De Nunspeetse’ (als je dat nog niet bent).  

Laat mij uitleggen hoe het aantal handicarts op onze baan tot stand komt: 

Het Rijk Golfbanen zorgt voor aankoop, reparatie, verzekering, onderhoud en stalling van de 
handicarts, die op onze golfbaan aanwezig zijn. 

Om één handicart te laten rijden hebben de Stichting Handicart en Het Rijk Golfbanen een 
overeenkomst gesloten. Het geld bijeengebracht door de leden-donateurs van ‘De Nun-
speetse’ wordt betaald aan Het Rijk. Per jaar rijdt er één handicart voor € 1.000. Om zes han-
dicarts te laten rijden moeten we dus € 6.000 bijeenbrengen. 

Afgelopen jaren brachten de 115 donateurs, waaronder 70 leden met een pas, € 3.900 aan 
donaties bijeen. Daarnaast is er de jaarlijkse handicart-wedstrijd, waaraan alle leden voor het 
goede doel kunnen deelnemen. De opbrengst van de wedstrijd komt in zijn geheel toe aan 
de Stichting Handicart. 

Ook zijn er sponsoracties zoals ‘de hole in de vijver’ en schenkingen door commissies en in-
dividuele leden. Dit alles bij elkaar is voldoende voor 5 handicarts. De ervaring leert, dat dit 
aantal niet voldoende is. Pashouders (leden en gastspelers, die een medische verklaring heb-
ben) worden dan vaker teleurgesteld en kunnen dan die dag niet golfen of moeten het volle 
pond voor een buggy (€ 25,00 in plaats van € 5,00 voor een handicart) betalen.  

Echt future proof zijn we met 8 handicarts. Doe je mee? Geef je vandaag nog op als donateur 
via www.handicart.nl 

Voor vragen kunt je mij altijd benaderen.  
Nita Bos, Handicart Consul  
nita.bos@xs4all.nl 

Lidwien van Loon 

http://www.handicart.nl/
mailto:nita.bos@xs4all.nl?subject=Vragen%20betreffende%20handicarts
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  De Opa’s tegen de Oma’s 
 

Ook grootmoeders spelen mee!!! 

De stichting Old Grand Dad heeft als doelstelling om gol-
fende grootvaders met elkaar te laten spelen en tegelijker-
tijd geld bijeen te brengen om kinderen met een lichamelijke 
dan wel geestelijke beperking aan voorzieningen te helpen 
om sportief bezig te kunnen zijn. 

In het 43-jarig bestaan van de stichting is nog nooit een gro-
ter bedrag geschonken aan diverse organisaties en instellin-
gen dan in 2016. Er is vorig jaar maar liefst € 143.470 aan 
allerlei prachtige projecten uitgekeerd om de gehandicapte 
jeugd te kunnen laten genieten van diverse takken van sport 
en ontspanning. 

Onze golfclub telt momenteel slechts 38 donateurs van de 
stichting Old Grand Dad (OGD), wat feitelijk een veel te ge-
ring aantal is, gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden. 
Er zijn zeker grootvaders die nog leven in de ontkennings-
fase van hun grootouderschap, ondanks hun stiekeme en na-
tuurlijk terechte trots, maar als men een gezond kleinkind 
heeft dan is het donateurschap van deze mooie stichting ei-
genlijk een sociale verplichting die hoge prioriteit verdient. 

Voor slechts € 20,00 per jaar helpt iedere grootvader mee 
aan al deze mooie projecten en geeft hem daarnaast het 
recht om mee te spelen met de jaarlijkse OGD-wedstrijd op 
onze club. Bijna 6.000 andere grootvaders in Nederland spe-
len deze wedstrijd jaarlijks op hun eigen golfclub met kans 
op een plaats in de diverse regionale finales en bij een goed 
resultaat aldaar ook nog deelname aan de landelijke finale. 

Maar er gaat iets veranderen op ‘De Nunspeetse’!!! 

Er is vele malen gevraagd waarom grootmoeders, in de wan-
delgangen ook wel oma’s genoemd, niet  mogen meespelen 
en waarom er geen “Grand Mother” stichting bestaat. Het 
“Old” is hier om veiligheidsredenen voor de auteur dezes 
weggelaten. Het is uiteraard aan de enthousiaste grootmoe-
ders zelf om een dergelijke stichting in het leven te roepen, 
maar op een aantal clubs wordt hier ten dele aan tegemoet 
gekomen. 

Ook op ‘De Nunspeetse’ gaan wij dat doen! Op zaterdag 20 
mei wordt de jaarlijkse wedstrijd gespeeld op onze club. Ben 
je als grootvader nog geen donateur en wil je wel meespe-

len, meld je dan direct bij ondergetekende aan als dona-
teur!!! Maar…….dit jaar mogen ook de oma’s of partners van 
de deelnemende donateurs meespelen met de OGD-
wedstrijd!!! Afvaardiging naar de regionale wedstrijd is he-
laas niet mogelijk, maar voor de beste dames is er ook een 
mooi prijsje te winnen! En de grootmoeders steunen op deze 
manier ook het goede doel! 

Dus……..grootmoeders: schrijf je gerust in voor de Old Grand 
Dad wedstrijd! Jouw komst en deelname wordt zeer op prijs 
gesteld! Het spreekt voor zich dat, zoals gebruikelijk, alle 
kleinkinderen na de wedstrijd weer van harte welkom zijn. 
Voor eten en drinken voor de kleinkinderen wordt weer ge-
zorgd en er zal ook een cadeautje voor iedereen zijn. 

Ik hoop dat jullie allemaal  gehoor gaan geven aan deze op-
roep voor een geweldig leuke wedstrijd voor een mooi en 
goed doel!!! 

Frank Korzaan  
Clubconsul Old Grand Dad 

 

Voor par of birdie op Noord-5 

Op het eerste gezicht een niet al te lastige 
hole met een lage stroke index, vanaf wit of 
geel 336 meter, blauw 289 meter en rood 
283 meter. 

Staande op een verhoogde teebox vallen 
direct een aantal dingen op waar je met je 
game plan rekening mee moet houden. Aan 
de linkerzijde van de fairway staan bomen 
die met je tweede bal in het spel kunnen 
komen en aan de rechterzijde een fairway 
bunker die met name voor de long hitters in 
het spel komt. 

. 

Pro-tip voor de mid-handicapper 
(HCP 18) 

Het belangrijkste op deze hole is de afslag. 
Deze moet geplaatst zijn naar de rechter-
kant van de fairway, richting bunker. Dit is 
belangrijk om de grote boom die aan de lin-
kerkant van de fairway staat te ontwijken. 

Een par maken is voor de dames makkelijker 
dan voor de heren. De dames hebben maar 
283 meter af te leggen en de heren 53 me-
ter meer. Bij de afslag voor dames die verder 
slaan dan 160 meter, is een rechte bal erg 
belangrijk omdat tussen de bunker en de 
boom niet veel ruimte is voor afwijking. 

De heren kunnen de bal het beste voor de 
bunker houden met een afslag van tussen 
de 190 en 210 meter om een tweede slag 
van 140 meter over te houden. 

.

Pro-tip voor de hogere handicapper 
(HCP 36) 

Sla de bal drie keer rechtdoor tussen de 100 
en 120 meter om zo in drie slagen op de 
green te komen en twee puts zorgen voor 
bogey. De slag naar de green moet recht 
zijn. De green missen geeft aan beide kan-
ten een lastige chip vanaf een kale ligging 
of een slag uit een diepe bunker aan de lin-
kerkant. Probeer de bal voorop de green te 
laten landen, zodat je gebruik kunt maken 
van de hogere zijkanten van de green; de 
bal wil dan naar het midden rollen. Door de 
glooiing van de green moet je wel goed kij-
ken om in te schatten wat de bal gaat doen. 
Sommige puts hebben een dubbele break! 

Succes met het spelen van deze mooie hole. 

De partij winnen? Ken de regels! 
 

Spelen van een verkeerde green 

Deze keer weer een regelvraag uit de praktijk. Het voorval deed zich voor tijdens de compe-
titie dit jaar. De spelvorm is dus matchplay. Een speler slaat zijn bal naar de green van Zuid-
9. Zijn bal komt terecht op de oefengreen, rechts naast de hole van Zuid-9. De speler slaat 
zijn bal van de oefen-green richting de hole. Is dit toegestaan volgens de regels? 

Het antwoord is NEE. Wat is de definitie van ‘verkeerde green’. Dit vinden we terug in het 
regelboekje op pagina 40: 
Een ‘verkeerde green’ is elke andere green dan die van de hole die wordt gespeeld. 
Tenzij door de Commissie anders is bepaald, omvat deze term ook elk soort oefen-
green op de baan. 

Op Nunspeet is niets anders bepaald. Met andere woorden ook de oefengreen is 
een verkeerde green.   

Wat zeggen de regels vervolgens als je van een verkeerde green speelt? Dit vin-
den we terug in regel 25-3-b. Ontwijken van de belemmering: 

Indien de bal op een verkeerde green ligt, mag de speler de bal niet spelen zoals hij ligt. Hij moet 
de belemmering zonder straf als volgt ontwijken: 

De speler moet de bal opnemen en droppen binnen één stoklengte van en niet dichter bij de hole 
dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering 
mag niet in een hindernis en niet op een green zijn. Bij het droppen binnen één stoklengte van 
het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering moet de bal eerst een deel van de baan raken waar 
geen sprake is van belemmering door de verkeerde green en dat niet in een hindernis en niet op 
een green is. De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij volgens deze Regel is opgenomen. 

Onderstreept is datgene wat van belang is. De speler MAG de bal niet spelen zoals 
hij ligt. Hij MOET de belemmering zonder straf ontwijken.  

Wat is de straf voor overtreding van deze regel? In matchplay is het verlies van de 
hole. In strokeplay zijn het 2 strafslagen.  

In de competitiewedstrijd kende de tegenstander van degene die de overtreding be-
ging, deze regel niet. Gelukkig voor hem verloor de overtreder de hole op basis van 
het aantal slagen………… 

 

De strijd om de Senior Social Mix trofee! 
 

Na een druk winterseizoen voor de Seniorencommissie, we 
hebben met succes de Winterfit trainingen georganiseerd, 
zijn we nu weer helemaal voorbereid op het nieuwe zomer-
seizoen. 

De eerste reeks wedstrijden loopt van 13 april tot en met 16 
juni. Na de zomer-avond competitie vervolgen we de Senior 
Social Mix vanaf 10 augustus tot en met 9 november. 

De eerste reeks evenementen wordt op 16 juni feestelijk af-
gesloten met een tussentijdse prijsuitreiking. De 6 best ge-
speelde wedstrijden van de 9 tellen hiervoor mee. 

Na de tweede reeks worden prijzen uitgereikt op 9 novem-
ber, daarbij tellen de 9 best gespeelde wedstrijden van de 
14 mee. De Senior Social Mix kampioen 2017 wordt degene 
die de meeste stableford punten behaald heeft in 14 van de 
23 gespeelde wedstrijden van dit jaar. 

Namens de Seniorencommissie, met seniorengroet.  
Loe Jaklofsky 

 

 

Jos: ”Er zit een 
ballenmagneet in de bomen 

links op de fairway …” 


