
 

Nieuwsbrief ‘De Nunspeetse’ Juni 2017 pagina 1 van 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de redactie 

Vorige week woensdag 21 juni is de ‘astronomische zomer’, zoals dat met 
een mooi woord heet, officieel begonnen! Toch zou je denken dat de zomer 
al een tijdje zijn intrede heeft gemaakt, want we hebben de afgelopen we-
ken al van heel veel mooie zonnige dagen mogen genieten! Het is weer 
volop zomer en dat betekent veel evenementen en wedstrijden en uiteraard 
een goed gevulde nieuwsbrief. Hoezo komkommertijd? 

De NGF-competitie is bijna achter de rug, alleen de jeugd moet nog één 
wedstrijd spelen. Twee clubkampioenschappen zijn al gespeeld, de Senior 
Social Mix gaat 10 augustus weer verder, helaas is de 1ste Zomeravond door 
donder&bliksem verstoord, de 6de wedstrijd in de Tiger Competitie is alweer 
gelopen en ga zo maar door. Iedereen is en blijft druk bezig om alles perfect 
voor elkaar te hebben. Dat is het werk van al onze vrijwilligers, chapeau 
voor al die inzet! 

Nieuw voor de huidige Jeugdcommissie was de jeugd in de NGF-competitie 
laten uitkomen. Dat was wel even een avontuur. Kon er wel een team op-
gesteld worden? Hoe moest dat met een korte baan die ongeschikt is om 
competitie te spelen? Onze Jeugdcommissie heeft contact met de NGF op-
genomen en al snel werd duidelijk dat de Noord-lus omgebouwd kon wor-
den tot de perfecte par 3/4 baan! Jan van Asselt en Douglas Driessen 
hebben dit geweldig geregeld en uitgevoerd. 

De ‘Nieuwe Leden Wedstrijd’ was ook een succes. Wij heten bij deze onze 
nieuwe leden meer dan welkom en wij hopen dat deze nieuwsbrief jullie 
een indruk geeft van wat wij als ‘De Nunspeetse’ allemaal te bieden hebben. 

Wij wensen je veel leesplezier, 
De Communicatiecommissie 
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De jeugd 
is de toekomst 

 

Ons beleid & onze ambities 

door Jan van Asselt (namens het bestuur) 

Binnen het bestuur zijn de verschillende portefeuilles keurig verdeeld. 
Wij hebben als bestuursleden één of meerdere commissies onder ons 
beheer. Vaak zijn wij dan ook 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. 

Aan mij de eer om jullie wat te vertellen over de ontwikkelingen van onze jeugdafdeling 

Ik moet helaas beginnen met een zeer triest bericht. Op dinsdag 13 juni 
jl. is Ferry Schäffers na een zeer kort en zeer heftig ziekbed overleden. 
Verdere informatie omtrent het overlijden van Ferry vind je op onze web-
site in het nieuwsarchief; “In Memoriam Ferry Schäffers”. Hiernaast een 
foto van Ferry met zijn kleinzoon Devin van ongeveer één maand geleden. 

Waarom vinden we jeugd belangrijk? 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor onze vereni-
ging. Zonder aanwas van jonge leden zijn we aan het verouderen. Daar-
naast brengt jeugd ook een bepaalde dynamiek teweeg binnen onze 
verening. Ook blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd beginnen een hoger 
niveau halen. Graag wil ik even noemen dat onlangs Britt Op Den Winkel 
en Kai Leider beiden Nederlands kampioen zijn geworden in de leeftijd 
tot en met 12 jaar. Een zeer mooi resultaat!  

Een ander mooi resultaat is dat we op dit moment ruim 30 lessende kinderen hebben, verdeeld over 
6 lesgroepen. We hebben een lesprogramma opgesteld waarbij ze gedurende het hele jaar les krijgen. 
Daarmee kunnen ze in relatief korte tijd ‘klaargestoomd’ worden voor baanpermissie en hun handicap. 
Op dit moment zien we daarvan de eerste resultaten. Vanaf 2017 doen we voor het eerst sinds jaren 
weer mee aan de NGF-jeugdcompetitie. De eerste 3 wedstrijden zijn al gewonnen! Zondag 2 juli wordt 
de laatste wedstrijd gespeeld op Veldzijde; we houden de leden natuurlijk op de hoogte over de af-
loop. Het streven is om in 2018 twee teams af te vaardigen naar de competitie: 1 team in de reguliere 
competitie, een ander beginnend team in de par-3 competitie. Op deze wijze zetten we Nunspeet 
weer op de kaart. Ook zien we jeugdspelers terug in de maandbekers en zomeravondcompetitie. Ui-
teraard worden er ook reguliere jeugdwedstrijden georganiseerd waaraan iedereen kan deelnemen. 

We hebben nu een basis staan, maar zijn er nog lang niet. De kunst bij een relatief snelle groei is om 
de jeugd bij elkaar te houden. Dat vergt veel inzet van onze pro’s en de Jeugdcommissie. De commissie 
is onlangs versterkt met Douglas Driessen, Ronald Lekkerkerker en Alex Hoekert. Verder bestaat de 
Jeugdcommissie uit onze pro’s Carolien Driessen en Brian Gee, en ondergetekende. Wij zijn echter nog 
dringend op zoek naar jeugdcoaches! Mensen die de jeugd een warm hart toedragen, en éénmaal per 
maand zich een paar uur willen inzetten voor onze jeugd. 

Graag sluit ik af met een tekst van ‘De Dijk’: ‘We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg’!  
Samen met de steun van jullie als leden, in welke vorm dan ook, moeten we een mooie jeugdafdeling 
kunnen realiseren! 

 

  

 

 

 
 

 

Samenwerking met Het Rijk van Nunspeet 

De samenwerking met Het Rijk van Nunspeet verloopt 
prima. Het gratis gebruik maken van de Dennenbaan en 
het aanbieden van credits voor de driving range om het 
oefenen te bevorderen zijn daar goede voorbeelden van. 

 
 
 
 
 
 
 

Ouders gaan ook (weer) golfen  

Een andere positieve ontwikkeling zien we in het feit dat 
de ouders van de lessende kinderen (weer) actief gaan 
golfen. Ze gaan lessen nemen en we hebben zelfs al en-
kele ouders die lid zijn geworden. Dat is een waardevolle 
ontwikkeling voor onze vereniging. 

 
 
 
 
 
 
 

Vrienden van De Nunspeetse jeugd 

Om de programma’s voor de jeugd financieel laagdrem-
pelig en betaalbaar te houden, is naast de bijdrage van de 
vereniging een nieuw initiatief gestart: de ‘Vrienden van 
de Nunspeetse Jeugd’. Vanaf € 100,00 per jaar kunnen par-
ticulieren en bedrijven een bijdrage leveren aan de activi-
teiten die wij voor de jeugd organiseren. Voor meer 
informatie verwijs ik graag naar onze website. 

 
 
 
 
 
 
 

Werving via sportclubs 

We zijn actief met het benaderen van sportclubs in de om-
geving, thans voornamelijk hockeyverenigingen om golf 
als tweede sport aan te bieden. Ook op dit punt zien we 
positieve ontwikkelingen. 

 
 
 
 
 
 
 

NGF-Competitie 

Onze jeugd heeft de eerste drie wedstrijden in de compe-
titie gewonnen. 
 
In deze editie van de nieuwsbrief wordt daar uitgebreid 
aandacht aan besteed. 

 

 
 

Ferry met kleinzoon Devin 
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Lustrumweek – Programma  

 

Ontvangst vanaf: 12:00 uur 
Aanvang ½-Shotgun: 13:30 uur 
Wedstrijdvorm: 4-bal stableford 

 
Inschrijfgeld: € 15,00 p.p. 

Gasten (geen greenfee) zijn van harte welkom! 
Ontvangst met koffie en iets lekkers. 

Na de wedstrijd is er een drankje met een 
uitgebreid borrelplateau. 

Invitatiew
edstrijd 

17 juli 2017 

 
 
 
 

 
 

 

Ontvangst vanaf: 09:30 uur 
Aanvang Shotgun: 11:00 uur 

Wedstrijdvorm: 4-bal stableford 
 

Inschrijfgeld: € 25,00 p.p. 

Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. 

Na de wedstrijd een drankje met borrelhap, 
wij sluiten af met een Italiaans buffet en 

verrukkelijk ijs als dessert. 

Dit alles ondersteund door live muziek. 

D
am

es- / H
eerendag 

18 juli 2017 

 

 
 
 
 

 
 

 

Inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor beide dagen. 
De borrel&borrelhap op beide dagen en de BBQ 

op zondag zijn bij de prijs inbegrepen. 

Zaterdag 22 juli 
Aanvang wedstrijd: 13:00 uur 

Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. 

Zondag 23 juli 
Start: 12:00 uur 

Afsluitend borrel, BBQ en live muziek. 
 

Wil je meer weten over de Rydercup? Raadpleeg dan 
de pagina met algemene informatie. 

Rydercup 
22 en 23 juli 

 

 

 

Foto-impressie Midzomernachtwedstrijd 

 

 

http://denunspeetse.nl/commissies/evenementencommissie/rydercup-2017-algemene-informatie/
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De Wedstrijdcommissie 
volop actief 

 

door: Bert Snoek 

Nu de NGF-competitie achter de rug is kan iedereen zich volledig concentreren op het wedstrijdpro-
gramma van 'De Nunspeetse'. Er zijn reeds een flink aantal wedstrijden gespeeld waaronder het se-
nioren clubkampioenschap strokeplay met als winnaars bij de dames Diana Mulder en bij de heren 
Jan van de Craats. Proficiat kampioenen!  

Deelname aan de wedstrijden fluctueert zoals altijd, maar er zijn een aantal positieve uitschieters 
zoals de Vlaggenwedstrijd (72 deelnemers) en de Familiewedstrijd (ter vervanging van de Kind-ouder 
wedstrijd). 

Bij de Maandbeker wedstrijden in juni hebben zich 3 jeugdleden ingeschreven, nadat de Wedstrijd-
commissie besloot dat jongeren tot 16 jaar zich kunnen inschrijven. Wouter Rietvelt wist met een 
score van 37 stablefordpunten direct de 2de prijs te veroveren in categorie 2 en Björn Driessen werd 
4de met 35 punten. Goed gedaan jongens!  

Voor de Maandbeker categorie 3 (handicap 36-54) was te weinig belangstelling en deze wedstrijd is 
om die reden uit het wedstrijdprogramma gehaald. 

Voor wat betreft de 'golfer van het jaar' is de tussenstand na de maandbeker wedstrijden van juni en 
clubkampioenschappen strokeplay als volgt:  

Heren:   Dames:  
1: Hein van Mulligen 1.300 punten  1: Margreeth Elffers  1.400 punten  
1: Hans Brandt  1.300 punten 1: Marieke Uytenbogaart  1.400 punten  
3: Kees van der Ham  1.200 punten 3: Corinne Noordman  1.300 punten 

Mocht je deze golfer van het jaar stand alsmede de verslagen van de wedstrijden willen lezen, dan 
kun je deze via het menu-item Commissies en dan kiezen voor de Wedstrijdcommissie, op de website 
vinden.  

Zoals altijd staan er voor de komende zomer weer tal van wedstrijden op het programma. De zomer-
avondwedstrijden beginnen, zoals ieder jaar, met een grote belangstelling (meer dan 40 deelnemers!). 
Zoals bekend zijn deze wedstrijden niet qualifying, maar degene die beter scoort dan zijn handicap 
krijgt een handicapverlaging (reduction only). 

Voor het Matchplaykampioenschap in augustus is besloten dat er een kwalificatiewedstrijd wordt ge-
speeld. Degenen die zich niet kwalificeren doen mee aan de best-of-the-rest wedstrijd. Let wel: wan-
neer men zich inschrijft voor de kwalificatieronde verplicht men zich tot het meespelen van de best-
of-the-rest wedstrijd tijdens de finale op zondag.  

 

 

Namens de Wedstrijdcommissie: ”Een mooi zomerseizoen gewenst!” 
 

 

 

 

 

 

 

Strijd om de seniorenprijs 2017 
 

 

door: Loe Jaklofsky en Jaap van Petegem 

Voor het tweede jaar hebben we dit voorjaar (in de periode 
13 april tot 15 juni) de Senior Social Mix gespeeld. In totaal 
hebben 35 senioren (met een gemiddelde leeftijd van net 
onder de 70) op de donderdagmiddagen afwisselend op de 
drie lussen van ‘De Nunspeetse’, ontspannen, gezellig en ook 
een beetje fanatiek 9 holes gespeeld. Met een overall-score 
van gemiddeld rond de 15 is er behoorlijk gepresteerd. Maar 
het was vooral gezellig en fijn dat een aantal clubleden mee-
deed die om diverse redenen niet zo vaak spelen. Gemiddeld 
zo’n 15 deelnemers per keer, zo’n 5 of 6 flights. En iedere 
keer na afloop gezamenlijk een drankje op het terras, want 
het weer werkte ook weer mee. 

Je hoort van de deelnemers dat ze het een leuke 
formule vinden. 

Na de zomeravondcompetitie starten we op 10 augustus met 
een nieuwe serie, die tot en met 9 november doorloopt. Je 
kunt je per keer opgeven en als je meer dan zes keer hebt 
meegedaan kom je in aanmerking voor de seniorenprijs 
2017.  
In de eerste serie is Hilda Brohet als eerste geëindigd, is de 
eervolle tweede plaats voor Evelien Wiedenhoff en een 
prachtige derde plek voor Tiny Klabbers. 

Een uitdaging voor de heren senioren om in de tweede peri-
ode de ranglijst te heroveren. 

Het zou leuk zijn als we in de tweede serie ook weer oude 
en nieuwe deelnemers mogen begroeten, speciaal ook leden 
die misschien 18 holes wat veel vinden, zijn van harte wel-
kom. Ook leden die, na een periode van afwezigheid, een 
nieuwe opstart willen maken, vinden in de Senior Social Mix 
een aangename uitdaging. 

Rest ons te melden dat de Seniorencommissie zal worden 
versterkt door Marion Arndt en Herma Keijser. We denken 
inmiddels ook al aan de voorbereidingen van het wintersuc-
cesnummer: de Senioren-winter-fit!

  

 

Senioren clubkampioenschap strokeplay 

WINNAARS: Diana Mulder & Jan van de Craats 

 
 

 

 

Clubkampioenschap strokeplay 

WINNAARS: Wanda Mochtar & Jan van de Craats 



 

Nieuwsbrief ‘De Nunspeetse’ Juni 2017 pagina 5 van 8 

Afsluiting NGF-competitie 
seizoen 2017 

 
 
 
Donderdag 1 juni 2017 was een zonovergoten dag met de aangename 
middagtemperatuur van 23o C. Mooier kon onze commissie het niet treffen 
om het NGF-competitieseizoen 2017 af te sluiten! 

Na een Texas scramble te hebben gespeeld over 9 holes met 42 van de 
ongeveer 86 competitiespelers, was het tijd voor de borrel. Vele compe-
titiespelers die ’s middags niet konden meespelen, waren aanwezig op het 
terras en zaten al aan die borrel . Het terras liep snel vol en de sfeer 
tussen alle teams was geweldig. 

Twee heren senioren teams zijn dit jaar gepromoveerd. Tijd om hen (in 
dit geval) letterlijk en figuurlijk in het zonnetje te zetten, voor de mooie 
woorden van onze voorzitter (Wybe Jan Nauta), felicitaties en bloemen. 
Maar natuurlijk is dit ook het aangewezen moment voor de Team Captains 
om hun mooiste anekdotes te vertellen en dat is zeker weer goed gelukt!
  
De mascotte van Heren2 senioren werd, na de vele fotomomenten tijdens 
de competitie, natuurlijk niet vergeten. De Jack Russel ‘Jip’ van Nick van 
Loendersloot heeft haar functie dit jaar meer dan geweldig vervuld en 
werd daarom beloond met een tasje vol lekkers. 

Wij kijken terug op een mooi competitieseizoen en idem afsluiting en star-
ten met een heel goed gevoel aan de voorbereidingen voor het  
NGF-competitieseizoen 2018. 

Tot 2018 !!! 

Dames zondag en Dames senioren 
zijn allen 2de geworden in hun 

poule. 

Gefeliciteerd dames met de 
geweldige prestaties! 

Heren zondag kende 2 degradan-
ten en 2 teams hebben zich weten 

te handhaven. 

Heren1 standaard moest nog wel 
gered worden door: 

‘Het wonder van de Twentsche!’ 

Onze teams werden tijdens de 
aanloop naar de competitie druk 

bezocht op onze website! 

Met ruim 800 unieke bezoekers 
waren zij al beroemd&berucht 
voordat de competitie begon. 

De Competitiecommissie 
dankt 

natuurlijk: 

Het Rijk van Nunspeet en alle me-
dewerkers voor al hun inzet en de 
financiële bijdrage aan de borrel. 

Inschrijven voor de 
NGF-competitie 2018 is vanaf 

augustus weer mogelijk. 

We informeren alle leden 
persoonlijk per mail over de 

mogelijkheden en voorwaarden.  

 

Successen jeugd 
in de NGF-competitie 

 
 
 
Met nog één wedstrijd voor de boeg in de Jeugd Par 3 18 holes competitie doen de aanstormende talenten van ‘De Nunspeetse’ 
het voortreffelijk en zijn al drie wedstrijden ongeslagen. Maar laten we beginnen bij het begin. In de zomer van 2016 zijn de 
plannen van de Jeugdcommissie van ‘De Nunspeetse’ verder uitgerold en één van de speerpunten was om ook weer jeugdcom-
petitie te gaan spelen. De handicaps van de kinderen zaten echter op dat moment nog ruim boven de 36, wat nodig is om op 
een volwaardige baan competitie te mogen spelen van de NGF. De enige mogelijkheid was om mee te doen aan de Par 3 
Competitie: zeg maar de onderste sport van de competitieladder. Werk aan de winkel dus voor de vijf jongens en pro Carolien 
Driessen. Vanaf september wordt er wekelijks gelest en daarnaast zijn de jongens vaak op de baan te vinden om te oefenen, de 
baan in te gaan en zelfs al clubwedstrijden mee te doen, zoals onlangs tijdens de Maandbeker van juni. Dat werpt al enorm zijn 
vruchten af. Het spelniveau gaat met sprongen vooruit: afslagen gaan verder, gaan vaker recht en met name in het korte spel 
zijn het al echte experts. Goede lessen en vaak oefenen werken echt! Volgende stap voor de Jeugdcommissie: deze jongens 
gaan doorstromen naar de competitie op een volwaardige baan en er wordt al gekeken of er een tweede team geformeerd kan 
gaan worden. 

Laten we de sterren van de toekomst aan jullie voorstellen: 

 Wouter Rietvelt, 14 jaar, handicap 22, is inmiddels samen met Carolien een ambitieus traject begonnen om topgolfer 
te worden. 

 Bernard van Asselt, 17 jaar, handicap 33,2, heeft na het behalen van zijn middelbare schooldiploma en rijbewijs alle 
tijd om deze zomer een nog completere golfer te worden. 

 Alex Plakke, 12 jaar, handicap 31, dit jaar de basisschool afgerond, heeft een echte winnaarsmentaliteit. Als er iets op 
het spel staat beginnen Alex' ogen te glimmen. 

 Maurits Timmers, 12 jaar, handicap 51, aanvankelijk onze invaller maar inmiddels volwaardig teamgenoot, gaat de 
komende tijd gebruiken om zijn handicap naar beneden te spelen. 

 Björn Driessen, 10 jaar, handicap 30, dit jaar de handicap al verlaagd van 50 naar 30 en al een tweede plaats op zak in 
het Dronten Xchange Jeugd Open vanaf de gele tees. 

De jongens spelen in de zogenoemde Dubbel9 variant op Par 3/4 banen. 
Voor wie het wil nalezen: ngfcompetitie.com  

 

Bekijk hun films via deze links: 

 25 juni 2017 - Zeewolde 
 11 juni 2017 - Voorschoten 

 
 

 
 
 
 

 

http://www.ngfcompetitie.com/?overzichten=2&s=153412&tm=164672&cl=137&p=163613&kl=163572&ct=363
https://1drv.ms/v/s!Ar2EyJa0kppYghMjRtgCRcCfCtw0
https://1drv.ms/v/s!Ar2EyJa0kppYghGwYyZeBE3HuD8F
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De Estafette Putter 
 

 

 

 
Even voorstellen!  
Mijn naam is Philippe van den Boogert, ik ben 47 jaar oud, getrouwd met Greetje, ik heb twee 
kinderen en ben woonachtig in Steenwijk. Sinds oktober 2015 ben ik samen met drie golfvrien-
den (Arjan van der Korst, Marc Simonis, Janwillem Schiltman) uit Zwolle & Steenwijk lid gewor-
den van ‘De Nunspeetse’. Hiervoor ben ik 25 jaar lid geweest van Golfclub Zwolle. 

Wanneer ben je beginnen te golfen?  
Na een lange tenniscarrière van mijn 4de tot mijn 20ste ben ik, mede door een blessure aan mijn 
rechterpols, gaan golfen. Mijn vader speelde op dat moment op de oude 9-holes golfbaan in 
Zwolle en de Engelse pro heeft mij op dat moment erg gestimuleerd om mij de golfsport eigen 
te maken. In de eerste twee jaar heeft hij mij veel geholpen met mijn swing, daarna ben ik 
vooral door zelf te trainen steeds beter geworden en is mijn handicap binnen een paar jaar naar 
12 gezakt. 

Wat is je handicap nu?  
Toen ik begon in Nunspeet was mijn handicap 6.8 maar in de maanden die volgden ging mijn 
handicap langzaam omhoog richting 7.8. Pas na een jaar begonnen wij alle vier aan de smalle 
bosbaan en de snelle greens te wennen en was het voor mij mogelijk om tijdens de Tiger Com-
petitie in 2016 mijn handicap voor het eerst te verbeteren. Begin juni van dit jaar is het mij zelfs 
gelukt om mijn handicap met 1 vol punt (41 stablefordpunten) te verlagen naar 6.7, doordat ik 
op Noord/Oost maar 76 slagen nodig had voor de 18 holes, ondanks een gemiste eagleput op 
Oost-2. 

Hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?  
In het verleden had ik tijd om meerdere keren per week te spelen, dat is vandaag de dag met 
een drukke internationale baan vanuit Kopenhagen niet echt meer mogelijk. Ondanks dat ben 
ik tevreden over mijn huidige spel en put ik soms veel kracht uit de ervaring die ik heb opgedaan 
in de afgelopen 27 jaar. 

Wat is je favoriete club (stok)?  
Mijn 58 graden wedge is één van mijn favorieten. Hiermee kan ik uren rond de oefengreen bij 
Zuid-1 vanuit allerlei liggingen of afstanden oefenen. 

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt?  
Dat is voor mij toch echt St. Andrews ‘The Old Course’, ik mocht hier spelen na het winnen van 
twee wedstrijden in Nederland op uitnodiging van De Telegraaf. De maandag na het Dunhill 
Links Championship, speelden wij met 12 mensen uit Nederland in twee groepen onder dezelfde 
condities vanaf de Champions tees. Wat een beleving!! De baan is misschien niet de allerbeste, 
maar de historie van alle golfhelden die daar gelopen hebben maakt het heel erg speciaal. Dat 
mijn golfniveau op die dag goed genoeg was voor een rondje van 79 slagen heeft ook geholpen 
om goede herinneringen over te houden aan deze geweldige golftrip. Zie mijn foto (rechts), 
genomen op de 18de tee. 

Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt?  
Dit was in 2000 tijdens de Sara Lee Cup op golfbaan Sint Nicolaasga. Het is een rondje van 72 
slagen met een eagle, twee birdies, 11 parren en 4 bogeys geworden. Deze mooie scorekaart 
hangt ingelijst boven mijn bureau. Mijn marker uit Veendam kom ik nog vaak tegen tijdens de 
jaarlijkse Zeewolde Cup. 

Wat is je favoriete hole in Nunspeet?  
Ik heb niet echt een favoriete hole, maar hole 9 op zowel Noord als Oost zijn erg uitdagend 
vanwege de grote dubbele green met veel mooie pinposities. 

Wat doe je voor de vereniging?  
Op dit moment niets, maar misschien gaat dat in de komende jaren veranderen. 

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen?  
Het spelen van veel (club)wedstrijden op verschillende banen en met verschillende onbekende 
medespelers, waardoor je beter kunt omgaan met de wedstrijdspanning op de eerste tee van 
elke volgende wedstrijd. 

Wat is je grootste ergernis in de baan?  
Golfers die hun uitgeslagen plaggen in de baan niet terugleggen en daarnaast mensen die over 
je puttinglijn stappen, zonder dat ze weten welke lijn je gaat spelen. De verharde paden door 
de baan zijn erg golfbal onvriendelijk, zeker als je net met een nieuwe bal hebt afgeslagen. 

Wil je nog iets kwijt over jezelf?  
Ik heb nog geen dag spijt van de overstap naar ‘De Nunspeetse’, ook niet na een mindere ronde. 
Wel moet ik rekening houden met de 45 minuten rijden naar Steenwijk na een golfdag, zodat 
ze me thuis ook nog eens tijdens daglicht zien. Maar deze rit heb ik er graag voor over. 

Aan wie geef je de Estafette Putter door?  
Aan Gerald Nijhuis. 

 

 

 

 

 

Philippe 
van den 
Boogert 
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Regels: Wat als de robotmaaier… 
 

  
 
 

Wat te doen als je bal een onbemande grasmaaier raakt? 

Op Nunspeet wordt sinds kort het gras gemaaid met onbe-
mande grasmaaiers. Met behulp van GPS maaien deze hy-
permoderne machines de fairways. Door de vele bomen op 
Nunspeet staan ze helaas wel eens ongewild stil, omdat het 
GPS-signaal dan niet goed doorkomt. De machine stuurt 
dan automatisch een sms naar de greenkeepers, die de ma-
chine dan weer op weg helpen. Het is de bedoeling dat als 
alle ‘kinderziektes’ eruit zijn, deze apparaten ’s nachts hun 
werk gaan doen. Tot het zover is, kun je ze overdag nog 
tegenkomen op de golfbaan. 

 

Wat nu te doen als je bal na een slag een onbemande gras-
maaier raakt?  

We onderscheiden twee verschillende situaties:  

A. De bal ligt stil en wordt bewogen door een grasmaaier; 
 

B. De bal is in beweging en raakt een grasmaaier  
(die of in beweging is of stilstaat). 

De oplossing voor situatie A vinden we in regel 18-1:  

“Stilliggende bal bewogen door outside agency”. 

Indien een stilliggende bal wordt bewogen door een out-
side agency volgt geen straf en de bal moet worden terug-
geplaatst. 

Note: 
 
Het is een kwestie van feitelijke aard of een bal door een out-
side agency is bewogen. Deze Regel mag alleen worden toege-
past als het bekend is of praktisch zeker dat de bal door een 
outside agency is bewogen. Zonder deze kennis of zekerheid 
moet de speler de bal spelen zoals hij ligt of, als de bal niet is 
gevonden, handelen volgens Regel 27-1 (bal verloren). 

Met andere woorden: zie je dat een maaiende grasmaaier 
jouw stilliggende bal een paar meter verplaatst, dan moet 
je de bal terugplaatsen. Heb je dit niet gezien (ook al ligt je 
bal heel ergens anders dan je zou verwachten), dan moet je 
de bal spelen zoals de bal ligt.  

De oplossing voor situatie B vinden we in regel 19-1 a.:  

“Bal in beweging van richting veranderd of gestopt door 
outside agency”. 

Indien de bal van een speler in beweging is en bij toeval van 
richting wordt veranderd of gestopt door een outside agency 
wordt dit een rub of the green genoemd; er volgt geen straf en 
de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, behalve: a. indien 
de bal van een speler in beweging is na een slag van een an-
dere plaats dan de green en terechtkomt in of op een bewe-
gende of levende outside agency moet de bal door de baan of 
in een hindernis worden gedropt of op de green geplaatst zo 
dicht mogelijk onder de plek waar de bal in of op de outside 
agency tot stilstand kwam, maar niet dichter bij de hole.  

Met andere woorden: als je bal na een slag de grasmaaier 
raakt, moet je de bal gewoon spelen zoals deze ligt, tenzij 
de bal terecht komt op of in de maaimachine, de maaima-
chine nog eens 10 meter verder rijdt en dat op dat punt 
jouw bal op de grond valt. Dan moet je de bal droppen zo 
dicht mogelijk bij de plek waar de bal in eerste instantie op 
de maaimachine terecht kwam.
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Fore For Forest Talk 
  

  

 

 Robert van de Riet sloeg in één ronde 2-maal een Hole in One op Oost-3 en Oost-7.
Robert heeft daarmee zelfs Ziggo Golf weten te halen en
SBS6 belde om te vragen of er ook beeldopnamen waren.

 Valerie Korzaan maakte een Eagle op Oost-4.

 Wils Pronk had aan één slag genoeg op een par-3 op Ameland.

Handicartwedstijd 8 juli 2017
De Handicartwedstrijd is een gezelligheidswedstrijd. De nummers één en twee van de
wedstrijd worden door de Stichting Handicart uitgenodigd om deel te nemen aan de

regiofinale, die gespeeld wordt op Golf Club Havelte op 21 september.

Damesdag 25 juli 2017
De dames van ‘t Sybrook spelen op onze baan en wij spelen op ‘t Sybrook.

De start is om 12:00 uur. Vanaf 11:00 uur is de ontvangst met koffie en wat lekkers, 
na afloop is er een borrelhap!

15 augustus Vriendinnendag
Op deze dinsdag mag je een vriendin van buiten de vereniging uitnodigen, er is geen greenfee.

De wedstrijdvorm is ‘Scramble a deux’ en de dag zal worden afgesloten met een diner.

Kennismaken met golf
Wil je kennismaken met de golfsport of een eerste kennismaking cadeau doen?
Dan is deze golfles precies wat je zoekt. In 80 minuten tijd maakt een ervaren

golfprofessional  van Golfbaan Het Rijk van Nunspeet je bekend met de
belangrijkste beginselen van het golfspel en leer je de verschillende slagen.

Trainen en spelen op mooie buitenlandse banen
Er worden regelmatig mooie golfreizen georganiseerd door onze pro's.

Raadpleeg eens de website van Carolien Driessen voor een leuke & leerzame trip!

www.caroliendriessen.nl

http://www.caroliendriessen.nl/

