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Van de redactie 

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief gaat het Clubkampioenschap Matchplay 
over 36 uur van start. De spelers hebben dan rond deze tijd de spullen inmiddels 
wel gepoetst, hun wedstrijdtenue gestreken, de laatste oefenswing voor de 
spiegel gemaakt en tegen zichzelf gezegd: “Je kan het!” 

Voor sommigen worden het twee onrustige nachten, voor anderen twee nach-
ten vol vertrouwen. Zondagmiddag de 27ste weten we wie aan de erelijst wordt 
toegevoegd. Gaan we verrassingen krijgen? Het zou zomaar kunnen. Kom je 
zondag kijken naar de finale en het glas heffen? 

Half september is het Clubkampioenschap Foursome, de laatste in de rij van 
clubkampioenschappen. De avonden worden langer, de regen kwam deze 
maand regelmatig met bakken naar beneden en soms bekroop ons zelfs al een 
herfstgevoel. Is het seizoen dan alweer zo snel voorbij en moeten we ons gaan 
opmaken voor volgend jaar? Niets is minder waar! Wij hopen dat we nog een 
fantastische nazomer krijgen, want qua golf staan er naast de clubkampioen-
schappen nog zóveel leuke wedstrijden in de agenda, zoals: Battle of the Sexes, 
Who’s afraid of Red, Yellow and Blue en de Gouden Putter. Wie wil daar nu niet 
aan meedoen? Ook is er nog een aantal maanden op donderdagmiddag de Se-
nior Social Mix, het Senior Winter Fit komt er weer aan en… nog véél meer. 

De Competitiecommissie is dit jaar een maand eerder uit zomerreces gekomen 
om nu alvast aan de inschrijvingen voor de NGF-competitie 2018 te kunnen 
beginnen. 
De Communicatiecommissie heeft een enorme lijst met wensen om jullie beter 
te informeren en de website voor te bereiden voor Social Media zoals Facebook 
en LinkedIn.  
Wij kunnen ons goed voorstellen dat vele commissies alweer aan het evalueren 
zijn en hun hoofd breken over volgend jaar. 

En laten we niet vergeten dat dit alles alleen gerealiseerd kan worden door de 
inzet van onze vele vrijwilligers. Hulde!!! 

Wij wensen jullie veel leesplezier, 
De Communicatiecommissie 
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De senioren:  
actiever dan ooit! 

 

 

Ons beleid & onze ambities  

Binnen het bestuur zijn de verschillende portefeuilles keurig verdeeld. Wij hebben als bestuursleden één of meer-
dere 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 tussen het bestuur en de commissies dynamischer geworden 
is. Vanuit deze opzet leveren wij beurtelings input voor de nieuwsbrief. 

 

Deze keer gaan we wat dieper in op de activiteiten van de Seniorencommissie. 
Wat doen ze en wie zijn ze? 

Senior Social Mix wedstrijden worden vanaf 2018 het héle jaar door op de donderdag 
gehouden met een onderbreking van een aantal weken waarin de Zomeravondcom-
petitie wordt gespeeld. 

De tweede serie van de Senior Social Mix wedstrijden is alweer begonnen. De start 
op 10 augustus was nog wat aarzelend, maar nu zijn de senioren op stoom gekomen, 
want de tweede wedstrijd was volgeboekt en de derde wedstrijd bijna. 

De bedoeling is dat de senioren elkaar ook in de wintermaanden blijven ontmoeten. 
Daarbij worden donderdagen “Seniorendagen”. De Winterfit trainingen worden 
‘s morgens gegeven en na de lunch wordt de Senior Social Mix wedstrijd gespeeld. 

De Seniorencommissie prijst zich gelukkig dat er versterking is gekomen. Het team 
bestaat nu uit Marion Arndt (lid), Herma Keijser (lid), Ferdi Basch (wedstrijdonder-
steuning), Jaap van Petegem (penningmeester) en Loe Jaklofsky (voorzitter). Zij zul-
len de Senior Social Mix wedstrijden organiseren, ondersteunen bij het opzetten van 
de Winterfit trainingen en nieuwe initiatieven gaan ontwikkelen. 

 

Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen een ‘gewone’ wedstrijd 
en een Senior Social Mix wedstrijd?  

Om te beginnen is een seniorenwedstrijd altijd 9 holes en de spelvorm is Stableford. Senior Social Mix wedstrijden zijn 
bedoeld voor seniorleden, volgens de NGF zijn dat leden met de leeftijd van 50 jaar en ouder. 

Net als bij andere wedstrijden schrijft een deelnemer zich in via Proware. Een Senior Social Mix wedstrijd is nooit qua-
lifying, deelnemen heeft dus geen invloed op je handicap. Beginnende golfers kunnen op deze wijze heel ontspannen 
leren hoe je wedstrijden speelt. Want het is wel een wedstrijd en er wordt dus volgens de regels een winnaar vastgesteld.  

 

Waar gaan de Winterfit trainingen over? 

Het NGF project ‘Committed to Senioren’ streeft ernaar om senioren zo lang mogelijk 
te laten genieten van de golfsport. Bij het ouder worden, worden onze fysieke mo-
gelijkheden minder. Vooral de spierkracht neemt af en je kunt bij het ouder worden 
meer moeite krijgen met het bewaren van je evenwicht. 

Bij de Winterfit training worden in een groep van maximaal 10 deelnemers oefenin-
gen aangeboden, die je meerdere malen per week thuis kunt doen. Daarbij worden 
die spieren getraind, die bij het golfen worden gebruikt en worden er evenwichtsoe-
feningen gedaan. 

Op de driving range worden onder toezicht van de pro's speciale golfoefeningen 
uitgevoerd.  

De trainingen van afgelopen jaar zijn opgezet met als uitgangspunt ‘gezellig en zin-
vol’. De golfpro's en de fysiotherapeut zijn daarin volledig geslaagd. 

Dit winterseizoen zijn er 2 groepen: beginners en voor de deelnemers van vorig sei-
zoen is er een vervolgcursus. Over enkele weken wordt meer bekend gemaakt over 
de data en kosten van de trainingen.  

De Seniorencommissie verwacht een (nog) groter aantal aanmeldingen dan vorig jaar. Daarom hebben we een regel 
opgesteld: trouwe deelnemers aan de Senior Social Mix wedstrijden hebben voorrang bij plaatsing.  

 
Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via: 

senioren@denunspeetse.nl 

 

Zin om mee te doen? 

Schrijf je in en wees er op tijd bij, want Vol=Vol! 
  

 
 

Loe Jaklofsky 
(namens het bestuur) 

De Seniorencommissie: 

 Marion Arndt   
 Herma Keijser 
 Ferdi Basch  
 Jaap van Petegem  
 Loe Jaklofsky  

(voorzitter) 

mailto:senioren@denunspeetse.nl
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Internetcriminelen: 
What the Hack! 

 

een bijdrage van de Communicatiecommissie  
door Wybe Jan Nauta en Karin Kaptein 

Internetcriminelen! 
Wie heeft er de laatste tijd niet van gehoord? 

Voor de Communicatiecommissie is dit onderwerp een dagelijks aandachtspunt. Gelukkig hebben 
wij hier software tegen draaien, maar wij moeten altijd alert blijven! 

Maar in deze ellende gebeuren er ook weer héle grappige dingen. Onze nieuwsberichten zijn 
technisch gezien een ‘blog’. Nou zijn wij niet bepaald echte ‘bloggers’, maar de wereld van het 
web ziet dat anders. 

Waarom wordt je reactie op een nieuwsbericht (blog) niet direct geplaatst? 

Soms zitten er taalfouten in reacties en die halen wij er dan netjes uit en geven je bericht daarna 
vrij. Maar wij doen dit vooral om alle ‘SPAM’ te filteren. Vooral de sex- en porno-industrie is uiter-
mate geïnteresseerd in ‘blogs’. Kunnen jullie een sexartikel niet vinden? Neem dan eens contact 
met ons op, want wij hebben waarschijnlijk honderden pagina’s met het juiste artikel die wij zo 
kunnen doorsturen.  

En van de week zagen wij ook een reactie m.b.t. “Fake ID’s en Passports” in de lijst staan. Mocht 
één van onze leden moeten vluchten, neem dan ook zeker contact met ons op. 

 

Wij hebben echter geen kwaliteitscontrole uitgevoerd op de 
farmaceutische producten van genoemde bedrijven en ook niet 
op de valse identiteitsbewijzen, wij zijn dus niet aansprakelijk!!! 

 

Ook houden wij bezoekersstatistieken bij (geheel en per webpagina). Deze week maar weer eens 
gekeken naar hoe goed of hoe slecht wij het doen. Treffen wij daar een pagina aan die écht niet 
van ons is, maar wel met onze domeinnaam begint en dus wel ergens aanwezig moet zijn. Bleek 
van één van de grootste porno-aanbieders ter wereld te zijn. Hoppa, klikken op de link… gelukkig 
“ERROR 404 = Niet bestaande pagina”, maar wel frauduleus. 

Zoekactie in Google op ‘De Nunspeetse’ + naam_bedrijf: 4 resultaten gevonden! Maar 1 resultaat 
was nogal bijzonder, namelijk dat ook onze Kascommissie in dit rijtje illuster gezelschap voor-
kwam. 

Wij zouden geen Communicatiecommissie zijn om hier de lol niet van in te zien. Mocht de Kas-
commissie dus bijverdiensten hebben, dan moeten zij nú even contact met ons opnemen, want: 

“Wij houden die pagina’s alleen actief als wij %procentjes% krijgen!” 
( over internetcriminelen gesproken  ) 

 
 
 

 

 
 

Wij zijn nog op zoek naar aanvulling 
voor de Communicatiecommissie. 

Wij hopen dat je, na het lezen over wat 
je bij ons kunt aantreffen, eens 

contact met ons opneemt! 

communicatie@denunspeetse.nl   

mailto:communicatie@denunspeetse.nl
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Beestenboel op golfbanen 
  

  

  

een bijdrage van de Handicap- &Regelcommissie 
door Ronald Gorel 

Golfregels en dieren 
Tijdens het golfen op onze mooie baan kun je de nodige obstakels tegenkomen die veroorzaakt zijn door dieren. Ik ga 
het hier niet hebben over krokodillen, slangen, vogelspinnen en ander gespuis. De kans dat je dit soort dieren tegenkomt 
op Het Rijk van Nunspeet is nihil. Mocht iemand een krokodil spotten in de vijver bij Zuid-9, dan zie ik de foto graag 
tegemoet! Wat zijn zaken die wel een regelprobleem kunnen geven? Ik denk daarbij dan aan obstakels veroorzaakt door 
gravende dieren (de welbekende konijnen), mierenhopen en vogelnesten. 

Holgravende dieren  
Wat zijn holgravende dieren? Dit kunnen we terugvinden in de definities in het Regelboekje: 

Een ‘holgravend dier’ is een dier (anders dan een worm, een insect en dergelijke) dat een hol graaft 
om in te wonen of te schuilen, zoals een konijn, mol, bosmarmot, grondeekhoorn of salamander.   
Noot: Een gat gemaakt door een ander soort dier, bijvoorbeeld een hond, is geen abnormale terrein-
omstandigheid, tenzij het tot grond in bewerking is verklaard of als zodanig is gemarkeerd. 

Ligt je bal in een gat gemaakt door een holgravend dier, dan mag je dit ontwijken volgens regel 25-1 abnormale ter-
reinomstandigheden (zie het regelboekje pagina 109-112). 

Wat is ook alweer een “abnormale terreinomstandigheid”?  
Een ‘abnormale terreinomstandigheid’ op de baan is elk tijdelijk water, elk stuk grond in bewerking of gat, hoop of spoor 
gemaakt door een holgravend dier, een reptiel of een vogel. 

Mierenhopen 
Mierenhopen kunnen we ook aantreffen op Het Rijk van Nunspeet. Een mierenhoop is een los natuurlijk voorwerp en 
mag worden verplaatst. Er is geen andere mogelijkheid voor relief, zonder dat er een straf op staat! Het kan zijn dat een 
mierenhoop dusdanig groot is, of kegelvormig is of erg hard is, dat verplaatsen/verwijderen niet mogelijk is. Echter 
conform de definitie van losse natuurlijke voorwerpen, is relief nemen op basis van regel 25-1b (ontwijken van abnor-
male terreinomstandigheden) niet mogelijk. Een mier is immers geen holgravend dier! Je kunt dan de bal spelen zoals 
hij ligt of je bal onspeelbaar verklaren en het spel vervolgen (met een strafslag) volgens regel 28 “onspeelbare bal”.  

Ter bescherming van de natuur worden op Het Rijk van Nunspeet de mierenhopen zoveel als mogelijk gemarkeerd als 
Grond in Bewerking. Ligt je bal in, op of naast een mierenhoop die is gemarkeerd als GUR, dan krijg je een gratis drop. 

Vogelnesten 
Het kan zijn dat je bal in, op of naast een vogelnest ligt. Hierover is in het verleden al een vraag gesteld. De vraag en 
het antwoord kun je vinden op onze website in de rubriek “Vragen aan de Handicap- & Regelcommissie”. 

 

 

 

  Tip van de Pro: Noord-7 
  

 

 

een bijdrage van onze golfprofessionals 
door Brian Gee 

De tweede par-3 op de noord-lus is een stuk moeilijker dan de eerste 
par-3 hole (Noord-2). De green ligt hoger wat een club meer vraagt. 
Daarbij ligt de linkerkant van de green wat hoger dan de rechterkant. 

Wanneer je de bal naar de green slaat moet je op de linkerkant mikken 
of een draw slaan (te leren bij ons op de les), omdat de bal meestal naar 
rechts gaat rollen. 

Als je de bal te ver naar links hebt geslagen zorgt de helling ervoor dat 
de bal toch naar de green zal rollen. Te ver naar rechts is erg vervelend, 
omdat de bal alleen maar verder de helling afrolt richting de struiken. 

 
 

Tips voor de lagere handicapper 
De clubkeuze is erg belangrijk, je moet dus de afstanden van je 
clubs kennen. Om de bal op de voorkant van de green te kunnen 
laten landen moet de bal vanaf geel 160 meter geslagen worden 
en vanaf rood 133 meter. Ken je club voor deze afstanden en houd 
rekening met een club meer (vanwege het hoogteverschil) en dan 
weet je dus precies welke club je het best kan slaan. 

Tips voor de hogere handicapper 
Voor de hogere handicappers adviseer ik om 50 meter voor de green 
aan de rechterkant van de fairway te spelen. Een goede pitch en 
twee putts, dan heb je een mooie bogey gemaakt. 

Bij het putten moet je goed naar de lijn kijken omdat de green 
schuin afloopt naar rechts. Geef genoeg snelheid bij een uphill putt. 

 

Succes! En als je hier een hole-in-one maakt, dan hoor ik het wel! 
  

http://denunspeetse.nl/commissies/handicap-regelcommissie/vragen-aan-de-handicap-regelcommissie/het-vogelnest/
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NGF-competitie 2018 - Inschrijven 
Een bijdrage van de Competitiecommissie 
door Wybe Jan Nauta en Karin Kaptein 

Het is nog zó ver weg, maar het is echt waar:  
“Inschrijven voor de NGF-competitie 2018 is geopend!” 

Natuurlijk vertrouwen wij erop dat de vertrouwde spelers dit jaar weer acte de présence geven. 
Maar wij zijn zeker weer op zoek naar nieuwe speelsters/spelers om nog meer teams uit te kunnen 
brengen in de NGF-competitie. 

Inschrijven is mogelijk t/m 1 oktober 2017.  
Klik hier om direct naar het inschrijfformulier te gaan, je logt in met dezelfde gegevens zoals je die 
gebruikt voor Proware. 

 
Lijkt het je leuk, 

maar weet je niet wat NGF-competitie spelen inhoudt? 

Jaarlijks gaan er honderden teams de strijd met elkaar aan in de landelijke NGF-competitie; op ieder 
niveau, van jong tot de zeer respectabele senior. Je hoeft dus helemaal niet ‘young’ of een echte ‘crack’ 
te zijn om mee te kunnen doen! 

‘De Nunspeetse’ wordt ieder jaar vertegenwoordigd door minimaal 13-15 teams, dat zijn (inclusief re-
servespelers) circa 100 leden. We heten je graag welkom als nummer 101. 

Je speelt met je team (bestaande uit 6 heren of dames) 4 wedstrijden ‘uit’ en 1 dag ben je gastvrouw/-
heer. In wedstrijdtenue ga je op donderdag, vrijdag of zondag met dit team op pad naar mooie en 
uitdagende banen in Nederland (reistijd max. 1 uur). 

’s Morgens gezamenlijk bij de gastvrouw-/heer aan de koffie met wat lekkers, ’s middags een lekkere 
lunch en de dag afsluiten met diner of een goed aangeklede borrel. 

En dan weer op naar huis en hopen dat alle Team Captains snel het ‘Wel&Wee’ van hun wedstrijd voor 
de website aanleveren, dat is dan nog even nagenieten van of uithuilen over de wedstrijddag. 

Je kunt kiezen om strijd te gaan leveren voor ‘De Nunspeetse’ op 18, 27 of 36 holes. In onze ‘Richtlijnen 
deelname’ kun je lezen aan welke minimale voorwaarden je dient te voldoen en welke dagen en spel-
vormen dan tot je mogelijkheden behoren. 

Maar kijk ook zeker eens rond op onze overige competitiepagina’s om een indruk op te doen. 

 
Twee tips van de Competitiecommissie! 

 Heb je een hogere handicap (max. HCP 36) en lijkt het je heel leuk om toch competitie te 
gaan spelen, maar vind je 27 holes écht te veel! Het is dan heerlijk om voor 18 holes-spel-
vorm Dubbel9 te kiezen. Altijd veel plezier, maar zeker met genoeg wedstrijdmentaliteit aan 
boord om er een geweldige tijd van te maken. Eén damesteam speelt in de Dubbel9 zelfs op 
Hoofdklasse-niveau. 

 Schrijf je naast de NGF-competitie 2018 ook in voor de NGF Najaarstour 2017 om alvast in 
training te komen. Klik hier voor de details. 

 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via: 

competitie@denunspeetse.nl 

  

Dames zondag 
27/36 holes 

Heren zondag 
27/36 holes 

Dames donderdag 
18/27 holes 

Heren vrijdag 
18/27 holes 

http://denunspeetse.nl/competitie/inloggen-ngf-competitie/
http://denunspeetse.nl/competitie/richtlijnen-deelname-competitie-2018/
http://denunspeetse.nl/competitie/richtlijnen-deelname-competitie-2018/
http://denunspeetse.nl/ngf-najaarstour-2017/
mailto:competitie@denunspeetse.nl
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De Estafette Putter 
 

 

 

Even voorstellen!  
Mijn naam is Gerald Nijhuis, ik ben 42 jaar geleden geboren in Den Helder en momenteel woon-
achtig in de gemeente Nunspeet. 

Ik ben getrouwd met Michelle en trotse vader van 2 hele lieve dochters, op het moment van 
schrijven is Jill net 3 jaar en Scottie net 3 dagen jong! 

Wanneer ben je beginnen te golfen?  
Ik ben in 2009 met golf begonnen, 2 hele goede vrienden vonden het een goed idee om na onze 
“voetbalcarrière” met golfen te beginnen.  

In beginsel was ik niet heel erg enthousiast, ik had via mijn huidige werkgever (Shimano) een 
aantal clinics mogen volgen, maar deze hadden mij nog niet geheel overtuigd. 

Uiteindelijk heb ik toch het advies van mijn vrienden opgevolgd en zijn we samen golfles gaan 
nemen bij Brian Gee.  
Na een klein jaartje lessen en heel veel spelen en oefenen, hebben we ons GVB gehaald! 

De eerste jaren heb ik veel meters gemaakt op de ‘De Nunspeetse’ als greenfeespeler en vorig 
jaar ben ik lid geworden van onze vereniging. 

Wat is je handicap nu en hoe stabiel is deze?  
Mijn huidige handicap is 12.6. In het verleden zorgde onze vriendengroep er wel voor dat je 
regelmatig Q-kaarten liep en dat je zeker niet een te hoge handicap mocht hebben, tijdens elke 
gewonnen golfpartij of golfuitje werd je anders “duikboot” genoemd. Sinds vorig jaar speel ik 
regelmatig mee met qualifying wedstrijden van de vereniging en mijn huidige handicap speel 
ik regelmatig. Wie weet zit er zelfs nog wel enige rek in richting de --->10 ? 

Wat is je favoriete club?  
Na lang nadenken kies ik toch voor de ijzer-7, dit is eigenlijk de club waarmee ik in het begin 
golf heb leren spelen en behoorlijk wat slagen mee heb geoefend op de driving range. 

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt?  
Net als mijn voorganger is dat ook St Andrews “The Old Course”. Ik had tijdens een golftoernooi 
voor het goede doel op ‘De Nunspeetse’ een 4-daagse reis naar St Andrews gewonnen. Ik mocht 
2 weken nadat het Alfred Dunhill links Championship was gespeeld mee met een georgani-
seerde golftrip. Uiteindelijk hebben wij verschillende banen mogen spelen in de omgeving en 
op de laatste dag het hoogtepunt van de trip “The Old Course” inclusief caddie. 

Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt?  
Dat is een ronde op de Lage Vuursche geweest van 82 slagen. Mijn vrienden hadden mij thuis 
opgehaald om mijn “vrijgezellenfeest” te vieren. Op zaterdag speelden wij op Amelisweerd in 
Utrecht om vervolgens een feestje te vieren in Den Bosch. De volgende morgen werd ik wakker 
gemaakt met (een kater en) de mededeling dat wij als afsluiting nog even een rondje Lage 
Vuursche gingen spelen. 

Tot nu toe is dit de beste score ooit en ook heb ik een weekend beleefd om nooit meer te 
vergeten! 

Wat is je favoriete hole in Nunspeet?  
Ik heb geen specifieke favoriete hole, echter mijn voorkeur gaat wel uit naar de Noord-lus. 

Op de Noord-lus heb ik leren golfen en als ik dan toch moet kiezen, Noord-7....... daar maakte ik 
mijn allereerste birdie in mijn golfcarrière. 

Wat doe je voor de vereniging?  
Ik ben sinds vorig jaar lid en doe op dit moment niets voor de vereniging. 

Wie weet verandert dit in de toekomst, al zal ik hier gezien mijn gezinssamenstelling niet veel 
“vrije tijd” in kunnen steken. 

Wel probeer ik altijd een positieve bijdrage te leveren aan de verenigingswedstrijden of in het 
clubhuis. 

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen?  
Van een caddie op The Old Course…… Swing nice and easy!! 

Wat is je grootste ergernis in de baan?  
Ik probeer mij zo weinig mogelijk te ergeren in de baan, voor mij is golf echt ontspanning. 

Als ik er dan toch één moet noemen, zijn dat de verharde paden in de baan die ballen snel doen 
beschadigen. 

Wil je nog iets kwijt over jezelf?  
Tot slot wil ik aangeven dat ik, als relatief nieuw lid, zeer positief door de leden ben benaderd 
en dat eenieder mij het gevoel geeft dat mijn deelname aan wedstrijden zeer op prijs wordt 
gesteld. 

Aan wie geef je de Estafette Putter door?  
Cris Bijker.  

 

 

Gerald 
Nijhuis 
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Battle of the Sexes 
(Evenement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 2 september 2017 
Wie durft? 

Battle of the Sexes 

not for the faint-hearted 
 

Vergeet alle eerdere wedstrijden die je hebt gespeeld, want op 2 september 
is het Battle of the Sexes, a.k.a. BotS-day! Dan is het erop of eronder voor de dames of de heren! 

Speel mee met de dames tegen de heren! 
Dit is dé strijd der seksen en bewijs voor eens en altijd dat jouw geslacht beter is dan het andere. 

We nemen het tegen elkaar op in een bloedstollende FBBB-wedstrijd. 
We strijden om de ‘eer’ dus sluit je aan bij de dames of de heren, 
dit is je kans om een jaar lang tot het sterke geslacht te behoren. 

Schrijf je nu in voor Battle of the Sexes, inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per persoon. 
Na afloop vieren we de overwinning met een borrel en een uitgebreid borrelplateau. 

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via: 
 evenementen@denunspeetse.nl  

 

 

  

mailto:evenementen@denunspeetse.nl
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Fore For Forest Talk 
  

  

Gefeliciteerd met mooie en/of bijzondere resulaten! 

Tijdens de zomeravondwedstrijd op 20 juli heeft Bart de Wilde op Noord-2 zijn
Hole-in-One geslagen met een fraaie ijzer-7.

Rinus van Heerde sloeg een Eagle op Noord-6.

Gefeliciteerd jongens met jullie goede resultaten op "Zeewolde Cup Jeugd Open". 
Met als uitschieter de 2de plaats voor Wouter Rietvelt met 42 STB-punten en zijn 1ste Hole-in-One op Botter 5.
Goed gedaan jongens!

Gefeliciteerd! Want de ooievaar liet ons via WhatsApp weten dat:

op 09-08 om 05:47 uur Gerald & Michelle Nijhuis de trotse ouders zijn geworden van dochter Scottie Els.

op 17-08 om 00:01 uur Ivo & Linda Lancee de trotse ouders zijn geworden van zoon Mats.

NGF Najaarstour 2017: Schrijf je nu in!

De Najaarstour van de NGF is een laagdrempelige competitie waaraan clubleden in teams kunnen meedoen, 
ongeacht niveau!

Er zitten 4 spelers in een team en in principe 4 teams in een poule. Die 4 teams spelen op 4 zondagen tegen 
elkaar. Dat is de opzet. De teams komen uit voor een golfvereniging en de deelnemers moeten
dan ook lid zijn. Maar verder zijn er geen eisen: iedereen mag meedoen en elke combinatie van spelers
is mogelijk: man, vrouw, golfprofessional of beginner. Er wordt ingedeeld op regio, zodat de reistijden beperkt 
blijven. De spelvorm is 18 holes individueel Stableford met handicapverrekening. Er geldt een maximum EGA 
Handicap van 36.

Meer informatie kun je lezen in het nieuwsbericht op onze website.

Lief en Leed

Wij maken deel uit van de Ledencommissie. Lief en Leed toont betrokkenheid bij leden die door ziekte, een 
ziekenhuisopname of operatie een tijdje uit de roulatie zijn. Ook laten wij iets van ons horen bij een overlijden 
of bij een bijzonder feestelijke aangelegenheid. Wij doen dit met een telefoontje, een kaartje
of bloemen. Ria Sol en Erica Wagenaar doen dit namens het bestuur, de verschillende commissies en
alle leden van onze vereniging.

Om optimaal te kunnen functioneren is Lief en Leed afhankelijk van informatie vanuit de vereniging. 
Betrokkenheid van alle leden is daarbij van groot belang. Ken je clubleden die in voornoemde omstandigheden 
verkeren en waarvan je denkt dat zij aandacht van Lief en Leed op prijs stellen?
Laat het dan weten aan Ria Sol, bij afwezigheid kun je contact opnemen met Thérèse Leeman. 

Ria Sol en Erica Wagenaar zorgen samen voor Lief en Leed binnen de Damesdag.

Nieuw op Het Rijk van Nunspeet!
CAPTO - het moderne putanalyse systeem!

CAPTO is de meest accurate putting systeem en trainingstool dat verschillende punten in je puttingstroke meet. 
Door te trainen op Capto en dit regelmatig te meten en te analyseren is een snelle verbetering van je putting 
stroke een feit. En dus minder Putts per ronde. Dat wil je toch ook, beter worden in putten! De Nunspeetse is de 
plek. Nieuwsgierig geworden? Stuur een e-mail naar: info@caroliendriessen.nl
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