
Van de redactie

Hierbij presenteren wij je alweer de zesde en laatste nieuwsbrief van 
dit jaar. Wij trakteren je deze keer weer op een aantal verschillende 
onderwerpen. Je kan de regelkennis nog even bijspijkeren, want Ronald 
neemt de mogelijkheden van een onspeelbare bal in een bunker met je 
door. Wij zijn er trots op dat onze kersverse Jeugdgolfer van het Jaar 
2017 terugblikt op zijn jaar en zijn ambities met ons deelt. Vanuit een 
anonieme bron geven wij jullie wat informatie door hoe men nadenkt over 
genderneutraliteit in de golfsport. 
Onze vaste rubrieken, Tips van de pro’s en de Estafette Putter, met dank 
aan Thea de Groot ontbreken natuurlijk niet. Tenslotte wensen wij jullie 
een gezond en golfrijk 2018 met heel veel birdies, parren en puts die 
gewoon in één keer vallen.

Veel leesplezier,
De Communicatiecommissie

Van het bestuur
Het aftellen is begonnen want inmiddels is het einde van 2017 in 
zicht. Het bestuur van De Nunspeetse nodigt je van harte uit voor 
de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2018 van 17.00 tot 19.00 uur in 
het clubhuis van Het Rijk van Nunspeet. Vanaf 17.30 uur houdt de 
voorzitter zijn nieuwjaarstoespraak en worden de Golfer, Golfster en de 
Jeugdgolfer van het Jaar gehuldigd.
Voorafgaand wordt er een 18- holes wedstrijd gespeeld, je kunt je 
hiervoor inschrijven via de website.

Tot de 6e om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden!
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LIGT DE BAL IN DE BUNKER OF NIET?

Regelmatig krijg ik vragen 
over hoe om te gaan met 
een bal in de bunker. En heel 
specifiek (zie de foto):
ligt mijn bal nu in de bunker 
of niet?
En hoe moet ik het spel 
voortzetten?

De definitie van een bunker 
is (zie het regelboekje 
pagina 29):

Een ‘bunker’ is een hindernis bestaande uit een bewerkt stuk grond, vaak een kuil, 
waar gras of aarde uit is verwijderd en vervangen door zand of iets dergelijks. Met 
gras begroeide grond in de bunker of grenzend aan de bunker, met inbegrip van 
een wand van gestapelde graszoden (met gras begroeid of kaal) maakt geen deel 
uit van de bunker. Een wand of rand van de bunker die niet met gras begroeid is, 
maakt deel uit van de bunker. De grens van een bunker loopt loodrecht omlaag, 
maar niet omhoog. Een bal ligt in een bunker wanneer hij er in ligt of met enig deel 
de bunker raakt.

Conform de laatste regel in de definitie ‘Een bal ligt in een bunker wanneer hij er 
in ligt of met enig deel de bunker raakt’, is er maar één conclusie mogelijk. De bal 
op de foto ligt IN de bunker. De grens van de bunker loopt loodrecht omlaag. De 
grens is uiteraard het zand, niet de overhangende lip boven de bunker.
In deze situatie heb je de keuze om de bal te spelen zoals hij ligt of de bal 
onspeelbaar te verklaren en het spel te vervolgen door regel 28 ‘onspeelbare bal’ 
toe te passen. Als je het laatste doet heb je drie opties:  binnen twee stoklengtes 
droppen in de bunker, in een rechte lijn naar achteren en droppen in de bunker of 
terug naar de plaats vanwaar de laatste slag is gedaan. De drie genoemde opties 
kosten je uiteraard allemaal een strafslag.
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De senioren December 2017
Nieuws van de Seniorencommissie

Senior Social Mix:
De serie Senior Social Mix die in augustus 
werd gestart, met een 9-holes wedstrijd op de 
donderdagmiddag, werd voortgezet en in november 
afgesloten.  Maria aan de Stegge haalde de hoogste 
score (de beste 5 rondes van de serie) en kreeg de 
eerste prijs. Van half november tot half december 
werd nog een laatste serie van vijf Senior Social Mix-
wedstrijden gepland, waarna de laatste wedstrijd op 
14 december de Senior Social Golf(st)er 2017 en winnaar van de Senioren Bokaal 2017 (de beste 
jaarscore) op moest leveren. Helaas bleef de laatste keer steken in de sneeuw. 
In totaal hebben  52 leden één of meerdere keren deelgenomen aan deze middagen, die over 
het algemeen bij goed weer konden worden gespeeld. De social nazit was vaak net zo gezellig 
als het spel in de baan. De hoogste scores van de drie periodes: voorjaar, najaar en winter leveren 
met elkaar de winnaar van de Senioren Bokaal 2017. Met 186 punten werd dat Tiny Klabbers. Zij 
ontvangt de bokaal op de eerste Seniorenbijeenkomst in 2018.
Verder bezetten Jan Uytenbogaart, Evelien Wiedenhoff en Patricia van de Riet de plekken 2, 3 en 4.

Winterfit-trainingen:
In de periode van 16 november tot 14 december 
werd de Winterfit 2017 georganiseerd. Maar 
liefst 42 deelnemers gaven zich op, veel meer dan 
aanvankelijk gedacht. In vier groepen werd onder 
leiding van onze golfpro’s Brian en Carolien en onder 
deskundige begeleiding van Patrick van der Meijden – 
golffysiotherapeut – iedere keer een uur lang intensief 
getraind, waarbij verschillende spiergroepen aan 

de orde kwamen. De deelnemers waren erg enthousiast, mede ook door de oefeningen die de 
deelnemers per mail ontvingen om thuis te kunnen doen. Een deel van de trainingen werd gegeven 
op de driving range, de spieroefeningen werden in de oefenruimte binnen gegeven.
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De senioren December 2017
Nieuws van de Seniorencommissie

Sinds enkele weken wordt in goed overleg door de horeca op de donderdagen een Senioren-lunch 
geserveerd, bestaande uit soep, broodjes en een salade voor 10 euro.  Er is nog maar beperkt gebruik van 
gemaakt, maar de Seniorencommissie overlegt met de horeca over de mogelijkheid om deze gezonde tussen-
de-middag-hap meer standaard beschikbaar te stellen, ook op andere dagen.

Op dit moment beraadt de Seniorencommissie zich over de activiteiten 
voor 2018. We gaan de Senior Social Mix spelen in vier keer 8 wedstrijden, 
te beginnen in februari. Let op het wedstrijdprogramma. Heb je nog niet 
meegedaan tot nu toe, ben je boven de 50 en vind je een gemengde 9-holes 
wedstrijd op donderdagmiddag een uitdaging, sluit je dan aan. Ook in 2018 
wordt er een Senioren Bokaal uitgereikt aan de speler die over 16 van de 32 
wedstrijden de hoogste score weet te behalen.

Ook de Winterfit wordt voortgezet. In het voorjaar 
willen we een voortgezette training aanbieden 
voor de deelnemers aan de eerste serie. Zij zullen 
daarvoor per mail worden benaderd. Ook willen 
we – bij voldoende belangstelling – opnieuw een 
Winterfit-training deel 1 aanbieden voor hen die 
nu nog niet hebben meegedaan. Belangstellenden 
kunnen zich vast melden via onze mailbox (senioren@
denunspeetse.nl), we houden hen dan op de hoogte 
over het hoe en wanneer. Wil je net zo soepel en 
lenig worden als die andere 42 leden, dan heb je nu 
de kans!
Om haar plannen ook in 2018 goed te kunnen 
uitvoeren, wil de Seniorencommissie zichzelf graag 
uitgebreid zien met 1 of 2 nieuwe leden. Juist omdat 
veel senioren – ook de commissieleden – met 
enige regelmaat ‘op pad’ zijn, is het fijn als onder 
andere voor het plannen van de wedstrijden meer 
vrijwilligers beschikbaar zijn. Het kost niet veel van 
je tijd, maar het moet wel gebeuren. Schroom niet… 
meld je aan.

Met vriendelijke groet,
Jaap van Petegem 

Kijk op Proware en op de website, de Seniorencommissie laat ook in 2018 van zich horen.
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De Estafette Putter
Thea de G

root
Wie is Thea de Groot?
Ik ben geboren in Diever (Dr),  al heel lang getrouwd met Jan en woonachtig in Kampen 
op het Kampereiland aan het Ganzendiep.
Voor mijn trouwen ben ik secretaresse geweest op een accountantskantoor in Zwolle, 
25 jaar lid en voorzitter geweest van serviceclub ‘Innerwheel’ en 20 jaar lid en secretaris 
geweest van Schildersvereniging ‘De Varfdeuze’ in Kampen. Ik heb ook veel exposities 
verzorgd, et cetera, maar dit is door het golfen op een laag pitje beland. 
Na de geboorte van onze tweelingzoons Mark en Michiel was het in die tijd enigszins 
de gewoonte dat je - zoals in de meeste ondernemersgezinnen - meewerkte in de zaak 
(schildersbedrijf en speelgoed, nu alleen nog speelgoed). Nu ben ik hier nog zijdelings 
bij betrokken i.v.m. de administratie en heb dus steeds meer tijd gekregen om te golfen, 
behalve tijdens de Sinterklaasperiode want dan dien ik als naschoolse opvang voor onze 
kleinzoon Thijs van 10.

Wanneer ben je beginnen te golfen?
Hoewel altijd druk, drukker, drukst had Jan zo’n 

25 jaar geleden met een aantal vrienden het 
plan opgevat te gaan golfen. Omdat ik nog in de 
competitie tenniste, zag ik dat ‘gewandel’ achter 

zo’n balletje aan nog niet zo zitten, maar toen 
de heren steeds vaker op pad gingen ben ik met 

hun echtgenotes  toch gaan lessen en wel op 
Harderwold bij Robert van Kranen, de zoon van.......

jawel....

Wat is je handicap?
Mijn huidige handicap is 17.2.

Hoe stabiel is je hcp en hoe komt dat?
2 jaar geleden heb ik een ‘aardige’ golfdip gehad en dikwijls 
op het punt gestaan de tas met kar en al in de vijver te 
laten verdwijnen!!
Toch weer lessen bij Brian genomen en vanaf die tijd 
schommelt mijn handicap tussen de 18 en 16.

Wat is je favoriete club en waarom?
Mijn ijzer-7 want daar kan ik mee chippen, putten en een 
aardige afstand mee slaan.

‘Ik zag dat 
gewandel 
achter zo’n 
balletje aan 
nog niet zo 
zitten’
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Thea de Groot
De Estafette Putter

Wat is de mooiste baan waarop je ooit hebt gelopen en waarom?
De mooiste banen (heb je even?) liggen voor mij in Engeland, Ierland en Schotland en dan het 
liefst langs de kust, denk aan Port Stewart, Port Marnock, Royal St Davies, Old Head, Bally Liffin 
en ga zo maar door......
Afspreken hoeft niet want achter iedere dikke boom ligt wel een baan.

Wat is de beste ronde die je ooit hebt gelopen?
Kan ik me zo niet voor de geest halen, maar er zitten er wel 
een paar tussen met meer dan 40 punten.

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Zuid-9, hoewel ik daar een haat-liefdeverhouding mee heb. 
De berg links en het water rechts spelen me vaak parten, 
maar het geeft dan ook wel weer een kick als je er zo af en 
toe met een par vanaf komt....

Wat doe je voor de vereniging?
Ben +/- 12 jaar penningmeester van de damesdagcommissie geweest. Inmiddels ben ik wel 
weer gevraagd voor een nieuwe functie in een andere commissie, maar heb nu even een 
sabbatical...

Wat is het beste golfadvies dat 
je ooit hebt gekregen?
Hoe ver je ook in een golfdip zit, 
blik op oneindig, verstand op nul, les 
nemen, veel spelen - ook competitie 
- en die tas niet in de vijver gooien, 
maar gewoon weer op je kar zetten 
en doorgaan...

Wat is je grootste ergernis in 
de baan?
Niet aangeharkte bunkers, langzaam 
spel, et cetera.

Wil je nog iets kwijt over jezelf?
Na de laatstgespeelde wedstrijd (strokeplaywedstrijd) werd duidelijk dat ik Golfster van het Jaar ben geworden, 
waar ik - gezien mijn  leeftijd (zeg ik niet) - best wel een beetje trots op ben....

Tot slot, aan wie geef je de Estafette Putter door?
Aan Jan ten Have.

‘Zuid-9 heb ik een haat-
liefdeverhouding mee’

‘Die tas niet 
in de vijver 

gooien, maar 
gewoon weer op 
je kar zetten en 

doorgaan...’
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Pro-tip voor de mid-handicapper 
(hcp18) 
Als je een driver kiest om mee af 
te slaan, dan is het van belang 
om rechtdoor of iets rechts op 
de fairway te belanden. Vanaf de 
linkerkant wordt anders het zicht 
op de green met de tweede slag 
geblokkeerd door de vele bomen 
aan de linkerkant van de fairway.

Op een afstand vanaf de tee van 
ongeveer 200 meter (dames 170 
meter) kun je wel via de linkerkant 
van de fairway naar de green spe-
len, dus een fairway wood vanaf de 
tee is een veilige optie.

De green loopt heel sterk af naar 
rechts dus probeer je tweede slag 
iets links te houden.

Pro-tip voor de hogere handicapper (hcp36)
Het is het beste om je drive iets rechts aan 
te houden. Vanaf de linkerkant wordt anders 
het zicht op de green belemmerd door de 
vele bomen en takken die uitsteken aan deze 
linkerkant. Zorg er met je tweede slag wel voor 
dat je de 2 bunkers verderop kunt mijden. Het 
is daarom wellicht aan te raden om een club te 
kiezen waarmee je voor de bunkers kunt blijven 
en waarna je vervolgens met je derde slag een 
goede approach kunt slaan naar de green.

Noord-9
Dit is de laatste hole van de noord-lus met een lengte van 339 
meter van geel en 287 meter van rood. Er zijn twee bunkers op 
circa 100 en 80 meter van het midden van de green.

TIP VAN DE PRO: NOORD-9
een bijdrage van onze golfprofessionals 
namens de golfschool, Brian Gee

Pro-tip door
Brian Gee

Kees van der Ham en Ronald Gorel zijn ‘gedeeld’ Golfer van het Jaar 2017

Thea de Groot Golfster van het Jaar 2017

Björn Driessen is Jeugdgolfer van het Jaar 2017 geworden

Marianne Kers winnares van de damesdag Play & Go wedstrijden 2017

Tiny Klabbers winnares  van de Senioren Bokaal 2017

 

Food for forrest talk
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Nu in de maatschappij de discussie over genderneutraliteit oplaait, 
heeft de redactie van deze nieuwsbrief uit een vertrouwelijke bron 
vernomen dat ook de NGF nadenkt over dit onderwerp. De eerste 
wijziging is, zonder melding te maken van genderneutraliteit, 
ingevoerd. We hebben het allemaal gemerkt, want sinds kort 

bestaan de dames- en de herentees niet meer. De gender-
aanduiding is vervangen door een kleurcode. De vraag 

die de NGF zichzelf nu stelt is: “Is de opdeling 
tussen damesgolfsters en herengolfers nog 

wel van deze tijd?”. En indien het antwoord 
“nee” is, “wat moet er veranderen?”.

Genderneutraal golfen?

Onze bron kon of wilde niet vertellen welke mensen in deze 
vertrouwelijke commissie zitting hebben. Vast staat wel dat de 
eerste aanbeveling een enquête naar alle golfers zal zijn waarbij 
o.a. gevraagd wordt bij welke genderaanduiding zij zich prettig 
voelen.

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Naar verluidt is er een 
vertrouwelijke commissie 
ingesteld die in het begin 
van het tweede kwartaal 
2018 een eerste advies 

moet uitbrengen.

Wat betekent genderneutraliteit voor de accommodaties?
Denk hierbij aan kleedkamers en toiletten.

Wat betekent dit voor het handicapsysteem? Gaan de handicaps van alle 
speelsters die nu als dame geregistreerd staan omhoog?

Krijgen we een andere competitievorm? Geen gescheiden dames- en 
herenteams?

En als laatste, welke genderaanduidingen moeten gehanteerd worden?

Vragen die beantwoord moeten worden zijn bijv:

•  

• 

• 

•  
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2017 was het jaar van de doorbraak van Björn Driessen op de Nunspeetse.

Waar in de jaren hiervoor zijn focus vooral lag op het voetballen bij ESC in Elburg, is vanaf de zomer van 
2016 serieus werk gemaakt van een mogelijke golfcarrière. Samen met vier andere Nunspeetse toppers in de 
dop, namelijk: Bernard, Wouter (jeugdgolfer van het jaar 2016), Alex en Maurits, is onder leiding van Carolien 
Driessen wekelijks getraind. In weer en wind, 30 graden Celsius of met een berg sneeuw op de driving range 
werden alle onderdelen van het edele golfspel verder geperfectioneerd.

De ruwe diamanten worden tijdens de lessen en trainingen steeds verder bijgeslepen en daarnaast zijn onze 
toekomstige Heren 1 spelers vaker op de baan te vinden. Aanvankelijk nog veel met elkaar, maar ook steeds 
frequenter met andere golfers die allemaal hun eigenaardigheden hebben. Want ook dat moet je leren: golfen 
met/tegen iemand, die langzaam speelt, iemand die veel praat of erg boos wordt of de regels op eigen wijze 
interpreteert of met het tellen van de slagen er regelmatig één te weinig telt.

Deze golfvriendenclub op de Nunspeetse is uiteraard erg belangrijk om het plezier in het golfen te vergroten. 
Naast Carolien, gaan ook veel credits naar Jan van Asselt met zijn niet aflatende enthousiasme voor het jeugdgolf 
op de Nunspeetse. Zonder deze mensen zou het golfen voor Björn vast niet zo leuk zijn.

Björn begon 2017 als 10-jarige met een handicap van 50 en is nu aan het einde van het jaar terechtgekomen 
op 22,5. Naar eigen zeggen waren zijn grootste successen dit jaar het kampioenschap met het jeugdteam van 
de Nunspeetse, een tweede plaats tijdens het GolfXchange Dronten Jeugd Open en een paar mooie resultaten 
tijdens clubwedstrijden. Hierbij wil Björn ook nog graag kwijt, dat hij het zo leuk vindt dat volwassenen met hem 
en de andere jeugdspelers in een flight willen spelen.

Dit alles heeft ertoe geleid, dat Björn zich tijdens twee talentherkenningsdagen van de NGF mocht bewijzen en 
uiteindelijk kwam het verlossende woord vanuit de burelen van de NGF: Björn is toegelaten tot de C-selectie 
van de NGF. De beste 30 Nederlandse basisschoolkinderen zijn onderverdeeld in drie regio’s Noord/West, 
Zuid/West en Zuid/Oost. Björn traint het hele jaar in de eerstgenoemde groep in Almere en Amstelveen en 
wordt elke woensdag van 14.00-17.00 uur onderworpen aan zowel golftechnische als ook fysieke trainingen. 
De eerste trainingen van o.a. Maarten Lafeber en Niels Kraay hebben al plaatsgevonden.

In 2018 hoopt Björn, dat hij en zijn golfvrienden nog betere golfers worden en weer gaan meedoen voor het 
kampioenschap in de NGF competitie. Hij zal meer NGF jeugdwedstrijden gaan spelen in het land en zó hard 
gaan oefenen en spelen om aan het einde van het jaar van één van zijn ouders te kunnen winnen.

Björn Driessen 
Jeugdgolfer van het Jaar 2017
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van de

Afgelopen jaar heeft de commissie een aantal vernieuwingen in het programma doorgevoerd. 
Zo speelt op veler verzoek de Damesdag tussen 1 december en 1 maart geen qualifying 
wedstrijden meer, ook al zou de baan wel qualifying zijn. 
Ook hebben we in het qualifying seizoen één wedstrijd per maand 'reduction only' gemaakt, 
dit ter vervanging van de spelvormen die we vorige jaren hadden. 
Als er een 5e dinsdag in de maand is, dan is er die dinsdag de zogenaamde 'vrije 
flightkeuze'. Je deelt jezelf dan op deze dagen in op de manier waarop dat ook in de 
zomeravondwedstrijden van de Wedstrijdcommissie mogelijk is. 

Als laatste hebben we één keer per maand een zogenaamde Play & Go wedstrijd 
opgenomen. Je hoeft dan niet te wachten op de prijsuitreiking want die is er niet! Wel 
worden met deze wedstrijd punten verzameld en op de laatste wedstrijd van deze reeks, de 
zogenaamde Play & Stay met diner, is het prijzenbal voor de beste 20 van de lijst. De eerste 
editie is door Marianne Kers gewonnen! 

Natuurlijk bleef er ook ruimte voor enkele oude vertrouwde wedstrijden, de 
Sinterklaaswedstrijd met het Zwarte Pietenspel is inmiddels gespeeld en tegen 
de tijd dat jullie dit lezen is ook de Kerstmutsenwedstrijd met aansluitend een 
gezellige fonduemaaltijd achter de rug (als de baan door sneeuw niet dicht was!).
In het nieuwe jaar vinden er enkele functiewisselingen binnen de commissie 
plaats. Corinne Noordman neemt het penningmeesterschap van Yvonne Schuyt 
over en Marieke Uytenbogaart zal het voorzitterschap van Corinne overnemen.

Op 2 januari 2018 zal Marieke dus met de dames proosten op het nieuwe jaar. 
We wensen haar veel succes met haar nieuwe taak!
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Ingezonden door FTK

Wist jij…
dat….. in Afrika primitieve stammen met stokken op de grond slaan en met de 
uiteinden over de grond vegen en daarbij hartverscheurende kreten uitslaan?
Antropologen noemen dat elementaire expressie………bij ons heet dat golf.

dat…..wanneer je opkijkt en dus een waardeloze slag maakt, je altijd weer naar 
beneden kijkt op het moment dat je ogen de bal zouden moeten volgen als
je deze ooit nog wenst terug te zien?

dat…..een putt nooit zo eenvoudig is dat hij niet gemist kan worden?

dat…..de meeste fairways er mooier bij liggen dan je eigen grasveld thuis?
Waarom? Omdat je van die fairways beduidend minder gebruik maakt!

dat…..als een golfbal van een heuvel rolt, hij altijd ergens blijft hangen…..
behalve wanneer er onderaan die heuvel water of zand ligt?

dat…..de score die een speler zelf aangeeft altijd beschouwd dient te worden als 
een openingsbod?

dat…..als een slag toevallig een eerste keer direct lukt, je niet al te verbaasd moet 
kijken?

dat…..de grote schrijver Mark Twain het ook al wist?............
“De enige reden waarom ik golf is om mijn vrouw jaloers te maken……..
zij denkt namelijk dat ik plezier heb!” 

dat…..bij de meeste golfers het potloodje waarmee ze hun score noteren hun beste 
hout is?

dat…..de beroemde Lee Trevino eens tegenover de pers heeft verklaard na een heel 
slechte ronde: “ Waarom ik nog golf? Ach…..ik weet niets leukers te bedenken met 
mijn kleren aan….”

Veel speelplezier !!!
© FTK
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