
Van de redactie

De eerste nieuwsbrief van 2018!  En wat voor één!
Direct een brief vol wetenswaardigheden, rubrieken, uitnodigingen, tips 
en meningen.
Het nieuwe golfjaar is daarmee goed begonnen!
Ondertussen werken de boomchirurgen nog steeds hard door om 
het bos van de Zuid-baan weer gezond en speelklaar te maken en de 
gevolgen van de diverse winterstormen op te ruimen.  
Het belooft dan ook een prachtig golfjaar te worden met een geheel 
“gerenoveerde” baan.

Ook de competitie staat weer voor de deur en vele teams zijn inmiddels 
volop bezig met de zo hoognodige trainingen en voorbereidingen.
Daarvoor is de datum van de regelavond een belangrijke datum!
Bij het uitkomen van de volgende nieuwsbrief bevindt de competitie zich 
voor de meeste teams al in een beslissend stadium.
Maar wij houden via de site iedereen steeds zoveel mogelijk op de 
hoogte van de verrichtingen van de diverse teams.
Daarvoor is natuurlijk de medewerking nodig van de teamcaptains; 
informeer ons steeds na elke competitiewedstrijd hoe men heeft 
gepresteerd!

Nu de winter ons soms nog binnenshuis houdt is er ongetwijfeld 
voldoende tijd om deze uitgebreide nieuwsbrief aandachtig en met 
plezier te lezen.

Veel leesplezier dus en schrijf je bijtijds in voor de diverse evenementen!

De Communicatiecommissie
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Het bestuur ziet terug op een seizoen met een goede bezetting van de diverse 
wedstrijden, dit ondanks de afgelasting van een zestal wedstrijden begin 2017 
wegens sneeuwoverlast. Positieve ontwikkelingen zijn te vinden bij de jeugd, de 
Senior Social Mix, de Dames- en de Heerendagen als ook in algemene zin bij de 
Wedstrijdcommissiewedstrijden.

Door het plotselinge overlijden van Loe Jaklofsky is er een vacature binnen het bestuur 
ontstaan. Het bestuur zal tijdens de Algemene Ledenvergadering Jaap van Petegem 
voordragen als bestuurslid met in portefeuille de Senioren- en de Ledencommissie.
Frank Korzaan zal de Communicatiecommissie versterken als voorzitter, terwijl 
Marieke Uytenbogaart het voorzitterschap van de Damesdagcommissie heeft 
overgenomen van Corinne Noordman en Paula van Petegem het voorzitterschap 
van de Evenementencommissie heeft overgenomen van Ad Hoeven. De diverse 
commissies hebben zich weten te versterken waardoor alle commissies een goede 
bezetting hebben. Recentelijk zijn de volgende leden toegetreden: Rinus van 
Heerde (Ledencommissie), Patricia van de Riet (Seniorencommissie) en Erna Alink 
(Evenementencommissie).

Voor het nieuwe seizoen is de wedstrijdkalender afgerond, waarbij de volgende 
besluiten zijn genomen:

toegevoegd aan het programma is een greensome wedstrijd te houden in maart 
voor competitiespelers, maar ook toegankelijk voor iedereen met een max.
Handicap van 36;

de Old Grand Dad wedstrijd zal worden geïntegreerd tijdens een 
Heerendagwedstrijd op woensdag 23 mei. De actie is erop gericht deelname aan 
de Old Grand Dad te verhogen;

Clubkampioenschappen Strokeplay: voor zowel de dames als de heren wordt op 
zaterdag 36 holes en op zondag 18 holes gespeeld. Eén en ander op verzoek van 
de dames die graag voor de 36 holes gaan i.p.v. 27 holes zoals vorig jaar;

De zomeravondwedstrijden zullen worden gestart vanaf 2 tees waardoor de tijd 
tussen start van de eerste flight en aankomst van de laatste flight sterk wordt 
verminderd;

De 12 wedstrijden van de Tigercompetitie worden verdeeld over de dinsdag en 
de vrijdag;

Bij de opening van het seizoen wedstrijd zullen met name ook de nieuwe leden 
worden gevraagd deel te nemen. Tevens zal een 3-bal stableford wedstrijd 
worden georganiseerd die gericht is op nieuwe leden;

de starttijden voor de Who's afraid wedstrijden zijn vervroegd en de uitslag zal 
worden vastgesteld op basis van de playing handicap. De speelvolgorde zal zijn: 
zuid vanaf rood, oost vanaf geel en Noord vanaf blauw;

de 2 strokeplay wedstrijden die meetellen voor de golfer/golfster van het jaar 
klassement zullen voortaan bekend staan onder: Golf(st)er van het jaar strokeplay 
"Less is more".

•

•

•

•

•

•

•

•

2



VA
N

 H
ET BESTU

U
R

Zoals bekend hebben wij vorig jaar besloten dat jeugdspelers mogen deelnemen aan 
de diverse Wedstrijdcommissie wedstrijden voor zover zij voldoen aan de gestelde 
handicaplimieten. Het bestuur is zeer ingenomen met de ontwikkelingen bij de jeugd 
en zal dit blijven steunen. Heel soms komt het voor dat iemand meerdere keren bij 
een jeugdlid staat ingepland. Mocht dit een bezwaar zijn dan kun je altijd contact 
opnemen met de betrokken wedstrijdleider en in dat geval zal de planning worden 
aangepast.
Tenslotte nog een oproep aan iedereen: de Wedstrijdcommissie streeft ernaar de 
prijsuitreiking 15 minuten na binnenkomst van de laatste flight uit te voeren. Het is een 
goed gebruik dat iedereen aanwezig is bij de prijsuitreiking.

De golfer / golfster van het jaar reglement is ongewijzigd gebleven en wordt 
binnenkort op de website geplaatst (onder het menu van de Wedstrijdcommissie). Wij 
zullen je tijdens de diverse wedstrijden op de hoogte houden van de tussenstanden 
(welke ook te zien zullen zijn op de website). Graag wijzen wij je erop dat het behalen 
van de golf(st)er van het jaar titel voor iedereen mogelijk is en zeker niet alleen is 
voorbehouden aan single handicappers (zie ook het resultaat in 2017). Met een goede 
vorm en deelname in de breedte aan veel golf(st)er van het jaar wedstrijden maakt 
iedereen met een handicap van maximaal 36 kans op de titel. 

Namens het bestuur wensen wij je een 
sportief en plezierig golfseizoen.

Bert Snoek
februari 2018
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Heerendagreis
2018

Heren, de Heerendagreis 2018 gaat, naar aanleiding van de goede 
ervaringen van vorig jaar, wederom naar:

GUT  HECKENHOF
De speeldata zijn:
maandag 20 augustus, dinsdag 21 augustus en woensdag 22 augustus 2018.

Het maximale aantal deelnemers is 48.

De inschrijving c.q. aanmelding verloopt via dit e-mailadres: heerendagreis@denunspeetse.nl

Voor de deelnemers die vorig jaar niet hebben meegespeeld en nu ook willen deelnemen 
volgt hieronder meer informatie over de baan en het hotel.

Gut Heckenhof is een 27 holes baan.
Voor uitgebreide informatie kun 
je de site www.gut-heckenhof.de 
raadplegen.

Het hotel, een viertal gebouwen, 
bevindt zich direct op het Golfresort, 
zodat er net zoals de voorgaande jaren 
na het spelen niet gereisd hoeft te 
worden. Het resort is gelegen bij het 
plaatsje Eitdorf niet ver van Keulen.
Gut Heckenhof is een baan die 
goed te lopen is, maar voor 
handicartgebruikers zijn buggies 
gereserveerd.
Voor niet-handicartgebruikers is een 
beperkt aantal buggy's beschikbaar. 

Deelnemers die al op zondag naar Gut Heckenhof willen komen dienen 
dit te melden aan Adri Meijer: ajmeijer@planet.nl of 06-55822981 of 
033-4807886.
Mocht je ondanks bovenstaande informatie toch gebruik willen maken 
van een buggy, meldt dit dan via hetzelfde adres als hierboven genoemd.

Namens de organisatie:
Bram ten Hove Sr.
John Schouten
Adri Meijer
Rob van Kranen.
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Harry van Dalfsen gaf aan dat hij het antwoord eigenlijk al gegeven heeft tijdens 
de nieuwjaarsreceptie. Wanneer de NGF begin volgend kwartaal met duidelijkheid 
komt, dan wil het bestuur van onze vereniging een commissie instellen die 
nadenkt over de impact en komt met voorstellen voor implementatie. Marianne 
Kers is de beoogd voorzitter van deze commissie. Geïnteresseerden voor 
deelname aan deze commissie kunnen zich bij Marianne aanmelden. Heb je wel 
ideeën, maar wil je niet in deze commissie, dan kun je deze ideeën bij Marianne 
melden.

Verwacht wordt dat de impact op korte termijn beperkt is, immers de competitie-
indeling staat al vast en de competitie begint op korte termijn. Daarnaast zal 
er nog gewerkt moeten worden aan draagvlak binnen de verenigingen en de 
baanexploitanten.
 
Als er tussentijdse ontwikkelingen zijn, stellen wij jullie hiervan op de hoogte.

Genderneutraliteit

Nadat wij jullie in de vorige nieuwsbrief al vertelden dat men binnen 
de NGF bezig is met nadenken over genderneutraal golfen, heeft de 
redactie van deze nieuwsbrief ons bestuur om een reactie gevraagd.

Regelavond

Dinsdag 27 maart 2018
van 19:30 uur – 22:00 uur
Locatie: clubhuis het Rijk van Nunspeet

Toegankelijk voor iedereen!

Uitleg over de regels + 
de jaarlijkse regelquiz 

5



Evenementencommissie

Spetterende
Seizoensopening

24 maart

Het Rijk Bokaal - 18 holes shotgun
Ontvangst      Vanaf 10:30 uur
Start wedstrijd     12:00 uur
Kosten   €30,- p.p.

Koffie, baancatering, borrelhap en 
prijzen beschikbaar gesteld door:

Het Rijk van Nunspeet

Aansluitend een heerlijk walking dinner, 
waarbij de muziek wordt verzorgd door

Muppetstuff

Niet meespelende 
partners zijn vanaf 
17.00 uur welkom 
om de rest van het 
programma mee
te maken.

(ook voor niet meespelende partners)

6



De senioren februari 2018
Nieuws van de Seniorencommissie

Na onze oproep van de vorige keer heeft zich een nieuw 
lid voor de Seniorencommissie gemeld: Patricia van de 
Riet komt in 2018 de commissie versterken. Marion Arndt 
heeft vanwege drukte op de Seniorendonderdag afscheid 
genomen van de commissie (Marion bedankt, voor je inzet 
het afgelopen jaar!).
De commissie bestaat naast ondergetekende uit Herma 
Keijser, Patricia van de Riet en onze onvervangbare 
kaartenman Ferdi Basch.

Mocht het er nog niet van zijn gekomen, schroom 
niet, sluit je aan bij de seniorenactiviteiten m.n. op de 
donderdagen op onze golfbaan.

met vriendelijke groet,

Jaap van Petegem

Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt zijn we al weer gestart met de voorjaarsserie 
van de Winterfit, de Voorjaarsfit 2018 genoemd. Na het grote succes van de Winterfit in het 
najaar met 42 deelnemers hebben we nu een bescheiden aantal deelnemers: 12. Er zijn te 
weinig aanmeldingen om ook nog verantwoord een tweede groep te draaien. Veel senioren 
blijken in deze maanden hun noodzakelijke vitaminen op te halen in zonniger streken. Het is 
wel leuk om te melden dat onze Winterfit met combinatietraining door een fysiotherapeut en 
een golfPRO ook aandacht krijgt van andere clubs en vanuit de NGF.

Vanaf begin februari is ook de Senior Social Mix, 
een 9-holes-wedstrijd op donderdagmiddag, 
weer van start gegaan. De eerste keer in 
de vrieskou was er een bescheiden aantal 
deelnemers, maar voor de volgende 
‘wedstrijden’ heeft zich al een mooi aantal oude 
en nieuwe deelnemers gemeld.
Tijdens de Snertaggregaatwedstrijd eind januari 
is de Seniorenbokaal 2017 uitgereikt aan de 
jaarwinnaar van 2017: Tiny Klabbers. 

Ook dit jaar – 2018 – is er in 4 series van 8 wedstrijden te golfen voor een periodeprijs en voor 
een jaarbeker. Deze wordt ook in 2018 belangeloos ter beschikking gesteld door een bevriend 
seniorenechtpaar.
Maar … het gaat bij de Senior Social Mix niet in de eerste plaats om de punten, maar vooral 
om het spelplezier, juist ook voor senioren die de 18-holes-wedstrijden als te zwaar of een 
tikkie te fanatiek ervaren. Ook deelnemers die - na een periode van wat minder speeltijd - 
weer willen revalideren of revitaliseren, vinden in de Senior Social Mix hun kans.
In de periode dat er zowel Voorjaarsfit als Senior Social Mix is, wordt er in goed overleg door 
de Horeca op de donderdagen een Senioren-lunch geserveerd, bestaande uit soep, broodjes 
en een salade voor 10 euro. Bij succes misschien een aanrader voor de dagkaart.

mail: senioren@denunspeetse.nl
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van de

Dit zijn de allereerste geschreven woorden als nieuwe voorzitter van de Damesdag van De Nunspeetse. 
De Damesdag wordt al jaren bediend door een fantastisch team, elk lid met haar eigen onvolprezen 
inbreng. Ik vind het een eer met deze geweldige vrouwen te mogen werken! Als geen ander weet ik 
hoeveel werk er vastzit aan het organiseren van de Damesdag en hoe je moet accepteren dat je het 
nooit iedereen naar de zin kunt maken, hoe goed je ook je best doet. In mijn beleving heeft dit alles met 
instelling te maken en ik wil jullie graag deelgenoot maken van de regels waarnaar ik probeer te leven.

Wanneer ik spreek, 
laat ik dan alleen 
onder woorden 
brengen wat van 
waarde is, en niet 
maar van alles zeggen 
wat mij voor de 
mond komt.

Laat ik stilstaan bij 
wat ik heb ervaren 
en nagaan waar ik 
anderen en mijzelf 
tekort heb gedaan. 
Laat ik bezig zijn met 
wat anderen doen, en 
mij afvragen wat ik 
daarvan kan leren.

Wanneer ik handel, 
laat ik dan bedacht 
zijn op wat anderen 
en mijzelf goed kan 
doen. Bij het nemen 
van initiatieven zal 
ik weloverwogen en 
bewust te werk gaan.

Wanneer ik denk, laat 
ik dan onderscheid 
maken tussen wat 
wezenlijk is en wat 
onwezenlijk. Laat ik, 
bij al wat anderen 
zeggen, innerlijk 
stil worden en niet 
meteen een oordeel 
vellen.

Wanneer ik wakker 
word, laat ik dan de 
dag ingaan vanuit 
innerlijke rust.

Wanneer ik iets wil, 
laat ik dan nagaan wat 
mijn beweegredenen 
zijn en of dit het 
algemeen belang 
dient. Wanneer ik 
zeker weet dat ik 
een juist besluit heb 
genomen zal ik mij 
daar aan houden.
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van de

We krijgen allemaal op ons levenspad de nodige uitdagingen en dan is steun van anderen onontbeerlijk. 
Ooit heeft iemand tegen mij gezegd dat iedereen recht heeft op geluk, maar ook op ongeluk, want daar 
leer je van. In eerste instantie was ik verontwaardigd, maar in de loop der jaren ben ik me gaan realiseren 
hoe waar dat is, hoe moeilijk een situatie soms kan zijn. Liefde en compassie zijn de sleutels tot alles. Wij 
hebben een hele bijzondere groep dames, al jaren delend in lief en leed. Veel verenigingen zijn jaloers op 
ons, dat hoor je zeker op onze Vriendinnendag en ook van de dames die op een open en vriendelijke 
manier opgenomen worden in de groep. Dat is een grote kracht!
En daarvoor ben ik iedereen heel dankbaar.

Ik ben ook heel dankbaar voor alles wat Corinne met haar team voor de 
Damesdag heeft gedaan de afgelopen 8 jaar. Het is heerlijk als alles voor je 
geregeld is en je alleen maar hoeft te genieten!
Mijn wens is dat we elkaar in alle open- en eerlijkheid tegemoet kunnen 
treden in de wetenschap dat iedereen uniek is en respect verdient. Wij zijn 
zeer bevoorrechte mensen en kunnen door onze positieve, niet-oordelende 
houding, onze omgeving een beetje beter maken. Want laten we wel zijn, 
ben je negatief, dan slaat dat uiteindelijk terug op jezelf en dat kan niet de 
bedoeling zijn. Ieder mens is uniek, met haar of zijn eigen rugzakje. Laten we 
elkaar helpen die rugzakken te dragen, dat we kracht kunnen putten uit de 
verbondenheid met elkaar.

Ik wens iedereen weer een fijn golfjaar toe, waarin we met plezier, mildheid 
en waardering voor elkaar van alle inspanningen kunnen genieten op onze 
prachtige baan en van het uitdagende spelletje.

Marieke Uytenbogaart
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Evenementencommissie

Paasscharrel

2 paasdag
2 april

de

Chapman Greensome
Zoek een scharrel & schrijf beiden in

Ontvangst Vanaf 11:30 uur
Start 12:30 uur
Kosten    €15,- p.p.
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De speler die als eerste klaar is om te slaan, mag afslaan. Dat hoeft dus niet de speler te zijn die de eer heeft.

Sla eerst je eigen bal als je medespeler verderop naar een bal moet zoeken en ga pas helpen zoeken als dat dan nog nodig is.

Loop naar je eigen bal i.p.v. wachten op de speler die het verst van de hole ligt en begin met de voorbereidingen op je slag.

Als jouw bal dichterbij de hole ligt mag je eerder spelen dan je medespeler die nog niet klaar is om te spelen.

Speel je eigen bal eerst terwijl je medespeler na een bunkerschot nog steeds het verst van de hole ligt maar nog tijd nodig heeft, 
om bijvoorbeeld de bunker aan te harken, voor hij de volgende slag kan doen.

Chip alvast jouw bal naar de green als de bal van een speler over de green wordt geslagen en hij daar nog helemaal naar toe 
moet lopen.

Put alvast als je medespeler nog bezig is met het aanharken van een bunker, ook al ligt de bal van je medespeler nog verder 
weg dan jouw bal.

Bij een korte put meteen uitholen en niet eerst weer de bal markeren en wachten totdat de medespeler heeft geput.

READY GOLF
De NGF gaat stimuleren dat er meer Ready Golf wordt gespeeld. Dit ook op grond van een reeks 
ready golf-adviezen (regels zijn het niet) van de R&A, opgenomen in het ‘Pace of Play Manual’. Dit is een 
handboek met een aantal oplossingen voor het probleem 'slow play' (langzaam spel). 
De Nunspeetse gaat dit ook zo veel mogelijk bij wedstrijden stimuleren. Hoe meer we dit met z'n allen 
opvolgen, hoe beter de doorloopsnelheid zal worden. 
Het is bedoeld om het spel te versnellen voor strokeplay of stableford, niet voor matchplay. Een ronde 
ready golf gaat enorm veel sneller dan een ronde met spelers die steeds wachten op een slag van de speler 
die het verst van de hole ligt.
Het is natuurlijk van groot belang dat de veiligheid altijd gegarandeerd blijft en dat er met de medespeler 
meegekeken wordt waar de bal naar toe gaat. De reeds bekende zaken zoals het noteren van de score 
op de tee van de volgende hole, de trolley parkeren bij de green op weg naar de volgende hole en het 
oppakken van de vlag door de speler die als eerste klaar is met putten, blijven natuurlijk ook gelden.

Het zal voor sommigen onder ons 
ongetwijfeld moeilijk zijn om te 
accepteren dat de speler die de 
eer heeft niet meer automatisch 
als eerste speelt, maar dat is slechts 
een klein offer om het speelplezier 
van iedereen die na je komt te 
vergroten. Ready golf betekent dat 
je speelt zodra je klaar bent om te 
spelen, mits het veilig is. Het gaat er 
niet om wie het verst van de hole 
is, het gaat er om wie als eerste kan 
spelen. 

Door Ready Golf wordt de snelheid bevorderd en wachten in de baan vermeden.

•

•

•

•

•

•

•

•

Hieronder enkele voorbeelden die als adviezen gelezen mogen worden.
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WERKZAAMHEDEN IN DE BAAN

Op Oost-1 en Oost-4 zijn de teeboxen aangepast. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, worden de tees voorzien 
van een nieuwe grasmat. Het streven is om de vernieuwde teeboxen voor aanvang van het nieuwe golfseizoen in gebruik 
te nemen. Door het naar voren halen van de teeboxen op Oost-1 en Oost-4 zijn deze holes  iets korter geworden.

Op Oost-1 is de fairwaybunker dichtgemaakt en ingezaaid met gras. Totdat dit gras voldoende gegroeid is, wordt dit 
gebied  als GUR aangemerkt.

Op Oost-4 is een mooie run-off area gemaakt op de plek waar zich eerst de potbunkers bevonden.

In samenwerking met de lokale Sociale Werkplaats (de Gresbo) wordt op de Oostlus ‘opslag’ (ongewenste ondergroei) 
verwijderd uit het bos. Het doel hiervan is dat je bal in het vervolg makkelijker bespeelbaar is wanneer deze tussen de 
bomen ligt.

Op de Zuidlus wordt uitvoering gegeven aan fase 3 van het bosbeheerplan. Binnen deze fase worden er een aantal 
bomen gekapt op de deze lus. Om de veiligheid te waarborgen, is de Zuidlus naar verwachting tot eind februari 2018 niet 
bespeelbaar.

Er is  begonnen met het renoveren van de buggypaden! De slechte plekken worden uitgefreesd, opgevuld en aangewalst. 
Wanneer dit allemaal gebeurd is wordt er een mooie nieuwe toplaag aangebracht. Omdat het belangrijk is dat dit gebeurt 
bij warme en vooral drogere weersomstandigheden, zal dit naar verwachting pas in de zomer gebeuren.

De storm en de sneeuw van januari heeft ook op de golfbaan haar sporen nagelaten.  De  eerste zorg is geweest om de 
baan schoon te maken en onveilige situaties op te lossen. Inmiddels zijn de meeste losse takken uit de bomen gezaagd. 
De volgende stap is om de gevallen boomstammen te verwijderen en de takken te versnipperen.
Hier zijn de greenkeepers  reeds aan begonnen.

In de laatste nieuwsbrief van het Rijk van Nunspeet heb je kunnen lezen dat er op diverse plekken aan de 
golfbaan wordt gewerkt. Er wordt met man en macht gewerkt om de golfbaan in optimale conditie te krijgen 
voor het nieuwe seizoen. 

Hieronder volledigheidshalve nogmaals een overzicht van de werkzaamheden:

•

•

•

•

•

•

•

HANDICAP TABELLEN VOOR ORANJE TEES

Naast het aanpassen van de  handicaptabellen voor de Oostlus, heeft de NGF ook playing handicaps berekend 
voor de oranje tees en wel op alle lussen. Ook deze worden ingevoerd op 1 maart aanstaande. De oranje tees zijn 
op alle lussen geplaatst aan het begin van de fairway. Ook van deze tees kunnen zodra de baan weer qualifying is, 
volwaardige qualifying rondes worden gespeeld.

Nieuwe scorekaarten
Een en ander betekent ook dat er nieuwe scorekaarten zullen komen. De planning is dat deze ter beschikking zijn 
voordat de baan weer qualifying is.

Indien je vragen hebt over deze berichten, schroom dan niet om contact op te nemen met de Handicap & 
Regelcommissie.
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CONSEQUENTIES VOOR DE PLAYING HANDICAP

Het inkorten van Oost-1 en Oost-4 heeft  gevolgen voor de course & slope rating, wat betekent dat de playing 
handicap voor de lus Oost (9 holes), Noord-Oost en Oost-Zuid (18 holes) licht is aangepast. De handicapgrenzen 
zijn een beetje verschoven. Dit betekent dat je misschien net een slag moet inleveren of dat het iets langer duurt 
voordat je er weer een slag bijkrijgt.

De nieuwe afstanden voor de holes:

OOST 1 Was: Wordt:

Wit 495m 477m

Geel 477m 455m

Blauw 430m 430m

Rood 422m 422m

OOST 4 Was: Wordt:

Wit 489m 467m

Geel 477m 451m

Blauw 414m 412m

Rood 414m 395m

De NGF heeft nieuwe playing handicaps 
inmiddels berekend en de tabellen ter 
beschikking gesteld. De planning is dat 
de nieuwe handicaptabellen op 1 maart 
aanstaande worden ingevoerd. Uiteraard 
komen de nieuwe playing handicaptabellen 
op de website te staan en wordt een en 
ander gecommuniceerd naar de betrokken 
commissies.

ist je dat?

Ronald Gorel dit jaar de eerste winnaar was van de regelquiz van Golf.nl, 
met als prijs een doosje exclusieve Titleist GOLF.NL ballen.
 

Je vriend kan worden van de Nunspeetse jeugd door voor 100 euro 
of meer per jaar de Nunspeetse jeugd te steunen en via onze website 
eeuwige roem kan verwerven? 

Vriend worden is eenvoudig: een mail naar jeugd@denunspeetse.nl is voldoende. Voor vragen kun je 
bellen met Jan van Asselt, 06-53 772 66. Meer informatie is te vinden op onze website.

De vraag was: mag je uit tijdelijk water in een bunker slaan (als je dat beter ziet zitten dan een free drop)? 
Ronald wist uiteraard het goede antwoord: “ja, je mag een bal slaan uit tijdelijk water in een bunker en je 
krijgt geen strafslag”.
Tijdelijk water behoort tot de 'abnormale terreinomstandigheden' en deze mogen zonder straf worden 
ontweken wanneer zij de ligging van de bal, je stand of uw swing belemmeren. 

W
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De Estafette Putter
Jan ten H

ave
Wie is Jan ten Have?
Ik ben geboren in 1965 in Finsterwolde en getrouwd met Saskia. Na de lagere en 
middelbare school in Groningen heb ik in Enschede Informatica gestudeerd. Het grootste 
deel van mijn loopbaan heb ik een leidinggevende functie gehad in de ICT. Een paar jaar 
geleden kreeg ik de mogelijkheid om rond mijn 50e nogmaals een Master opleiding te 
volgen aan de TU Delft over logistiek en douanewetgeving. Op dit moment werk ik voor 
de douane in Apeldoorn en Rotterdam.
Uit mijn vorige relatie heb ik twee dochters: Simone en Yvonne. Beiden meiden, van 
begin 20. Zij studeren in Enschede, civiele techniek en in Groningen, voeding en diëtetiek. 
Ze zijn een aantal keren mee geweest naar de driving range maar het is vooralsnog bij 
hockey en dansen gebleven. 

Golfen is echt mijn passie. Saskia en ik doen sinds vorig jaar aan veel wedstrijden mee op 
Nunspeet. Ook tijdens onze vakanties spelen we graag, bij voorkeur op echte linksbanen.

Wanneer ben je beginnen te golfen?
In 2003 ben ik overgestapt van tennis naar golf.

Wat is je handicap?
Mijn handicap is nu 10.7

Hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?
In het verleden is deze wel onder de tien geweest. Of 
dat dit jaar weer gaat gebeuren? Geen idee uiteraard.

Wat is de mooiste baan waarop je ooit hebt gelopen en waarom?
Dat is Pinnacle Point in Zuid-Afrika. Deze baan ligt aan de Garden Route en heeft op drie 
teeboxen de uitdaging om over een ravijn te slaan, echt adembenemend!

‘Golfen is echt 
mijn passie’
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Jan ten Have
De Estafette Putter

Tot slot, aan wie geef je de 
Estafette Putter door?

Aan Janny Pool

Wat is je favoriete club en waarom?
Ik heb geen favoriete club, het meest geniet ik van een goede slag naar de 
pin met één van de ijzers omdat dit een birdie kans oplevert.

Wat is de beste ronde die ooit hebt gelopen en waarom?
In 2017 heb ik twee rondes gespeeld waarin ik 4 birdies gemaakt 
heb. De eerste was tegen Thijs in de kwartfinale van de matchplay 
kampioenschappen, achtereenvolgens op noord-7, noord-9, oost-1 en 
oost-3. Twee weken later maakte ik er zelfs vier op een rij op Nijmegen: 
de Groesbeekse Noord-1 t/m 4. Overigens golfen Saskia en ik regelmatig 
op een andere baan van het Rijk. We zijn namelijk all-course spelers vanaf 
de eerste mogelijkheid, zo’n 8-10 jaar geleden.

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Dat is Oost-4 om 3 redenen. De eerste is dat ik met deze hole al eens een prijsvraag van 
Brian heb gewonnen door in de Putter te beschrijven hoe je deze hole het best kunt spelen.
De tweede reden is het feit dat ik in december 2017 op deze, vanwege onderhoud ingekorte 
par-5, een eagle heb gemaakt: mijn tweede op Nunspeet, van in totaal vijf. En last but not least, 
ik vind het niet erg dat de (pot)bunkers op deze hole zijn weggehaald: ik ben geen fan van 
bunkers.

Wat doe je voor de vereniging?
Door met name een full-time baan is dit er 
nog niet van gekomen. Komend jaar mag 
ik op de zondag voor het eerst Nunspeet 
vertegenwoordigen in het eerste team (36 holes).

Wat is het beste golfadvies dat je ooit 
hebt gekregen?
Bij Rob Mouwen, de toenmalige puttingcoach van 
Joost Luiten, heb ik ooit een puttingsessie gevolgd. 
De uitkomst heeft mij veel vertrouwen gegeven bij 
het putten: dat is eigenlijk het enige wat je nodig 
hebt.

Wat is je grootste ergernis in de baan?
Langzaam spel in combinatie met niet doorgelaten 
worden.

Wil je nog iets kwijt over jezelf?
Naast het golfen vind ik het leuk om, gestimuleerd 
door Saskia en de jongste dochter, mij bezig te 
houden met gezonde voeding.‘Naast het golfen vind ik het 

leuk om mij bezig te houden 
met gezonde voeding’

‘We zijn all-course spelers 
vanaf de eerste mogelijkheid’
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Pro-tip voor de mid-handicapper (hcp18) 
Nadat je je afslag hebt gespeeld naar een relatief brede 
fairway, beginnen de problemen pas echt op oost-4. 
Links in de fairway is een bunker geplaatst op 115 
meter voor de green. Meer naar rechts staan op 125 en 
75 meter twee redelijk uit de kluiten gewassen bomen. 
Deze drie hindernissen zijn cruciaal om uit het spel te 
halen wil je een eenvoudige slag overhouden naar de 
smalle green. Links voor de bunker laat een vrij schot 
over, maar het zicht naar de hole wordt belemmerd 
door een forse heuvel en links voor de green een van 
de hoogste bomen die Nunspeet rijk is. Precisie en 
afstandscontrole zijn hier uitermate belangrijk om jezelf 
niet uit positie te spelen.

Voor de green dus geen bunkertjes meer maar een diep 
dal, die al je chip vaardigheden zal testen. De green 
kent een paar moeilijk te lezen glooiingen en is door de 
ligging in het bos vaak wat trager dan de andere greens.

Pro-tip voor de hogere handicapper (hcp36)
Probeer met drie slagen voorbij de laatste boom, die 
midden op de fairway staat, te zijn. Vermijd als het even 
kan met je afslag de rechterzijde: out of bounds en 
zware rough liggen hier op afzwaaiers te wachten.

De slag naar de green vereist ook de nodige 
accuratesse. De green is lang en smal en een te korte 
bal zal in het nieuwe dal verdwijnen met een moeilijke 
chip als gevolg.

Deze par-5 heeft een lage stroke index zodat de meeste 
spelers hier twee slagen krijgen. Speel deze hole naar je 
mogelijkheden.

Oost-4
De tweede par-5 van de oostlus is onlangs gerenoveerd. Er zijn drie 
nieuwe tee boxen aangelegd, die tevens iets naar voren zijn geplaatst. 
Hierdoor is de hole iets korter geworden en wellicht door longhitters 
in twee slagen te halen. Meest in het oog springende verandering op 
deze mooie hole is de run-off area voor de green, die in de plaats is 
gekomen voor de twee kleine greenside bunkers. De hole lijkt hierdoor 
iets eenvoudiger  te worden, maar het blijft een hole, die je met een 
juist gameplan moet benaderen.

TIP VAN DE PRO: OOST-4
een bijdrage van onze golfprofessionals 
namens de golfschool

Pro-tip
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Heb je een rekening bij Rabobank Noord Veluwe èn ben je lid van deze bank? Dan is dit artikel 
speciaal voor jou bestemd. Heb je geen rekening bij Rabobank Noord Veluwe, dan lees je 

verderop in dit artikel hoe je ons toch behulpzaam kunt zijn.

Wij hebben onze vereniging opgegeven voor de Rabobank Clubkas Campagne, maar alleen met 
jouw hulp c.q. stem(men) levert ons dat wat op.

De bijdrage die wij door jouw stem(men) ontvangen is bestemd voor het opleiden van een 2e 
jeugdcompetitieteam. 

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne en hoe werkt het?
Rabobank Noord Veluwe is betrokken bij de regio, bij haar leden en ook 
bij het lokale verenigingsleven. Om verenigingen ook daadwerkelijk te 
steunen heeft de Rabobank in 2010 het Clubkas Fonds opgericht.
Bij dit fonds beslis jij als lid van Rabobank Noord Veluwe welke vereniging 
extra steun ontvangt van Rabobank Noord Veluwe.
Om te kunnen stemmen dien je dus een rekening bij Rabobank Noord 
Veluwe te hebben èn lid te zijn van deze bank.

Lidmaatschap van de Rabobank
Klanten van Rabobank Noord Veluwe 

dienen voor 1 maart 2018 lid te zijn om 
te mogen stemmen voor de Clubkas 
Campagne 2018. Niet elke klant van 

Rabobank Noord Veluwe is automatisch 
lid. Het lidmaatschap is kosteloos en 

zonder verplichtingen. Een makkelijke 
manier om te achterhalen of je al lid 
bent, is door te controleren of je het 

ledenmagazine Dichterbij ontvangt. Dat 
magazine gaat namelijk alleen naar leden. 

Het lidmaatschap is HIER gratis aan te 
vragen.  Ben je geen klant bij Rabobank 

Noord Veluwe, dan werkt deze link 
mogelijk niet.

Hoe verder?
Uiterlijk 16 maart 2018 ontvang je als 
lid van Rabobank Noord Veluwe een 
uitnodigingsbrief, waarin de Rabobank 
Clubkas Campagne en het stemmen nader 
worden uitgelegd. Tot en met 9 april 2018 
kun je via een speciale website stemmen op 
je favoriete deelnemende vereniging(en).
Wij zouden het zeer waarderen als je 
1 of beide stemmen uitbrengt op onze 
fantastische vereniging. Mogen wij op jouw 
stem(men) rekenen?

Geen rekening bij Rabobank Noord Veluwe?
Heb je geen rekening bij Rabobank Noord Veluwe, maar wil je het 

opleiden van een 2e jeugdcompetitieteam wel graag steunen, dan kan 
dat via ‘Vrienden van de Nunspeetse Jeugd’. Vanaf € 100,00 per jaar 
kun jij ook vriend worden van onze jeugd! Deelnemen is eenvoudig: 

een mail naar jeugd@denunspeetse.nl is voldoende.
Voor vragen kun je bellen met Jan van Asselt, 06-53 772 66.

Meer informatie is te vinden op onze website.
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Ingezonden door FTK

Heb jij ook…
dat….. 

dat…..

dat…..

dat…..

dat…..

dat…..

dat…..

dat…..

dat…..

als ze “hier en daar” een regenbui voorspellen het altijd hier regent 
en nooit dáár?

als je na afloop van je ronde een biertje gaat drinken je iemand 
hoort klagen over een 76?

op banen waar afstanden worden aangegeven op de sproeikoppen: 
er zich nooit een sproeikop binnen 40 meter van je bal bevindt; 
als er dan eindelijk één in de buurt is, er niets op staat, dan wel 
de sproeikop begint te werken zodra je op minder dan een meter 
bent?

je jouw bal zelfs in de kleinste bunker kunt krijgen, of je er nu op 
mikt of niet?

je na zeventien holes pas echt in je spel komt omdat je dan 
eindelijk weet waar het aan lag? 

als je uiteindelijk je bal hebt gevonden maar je weet niet wat je er 
mee moet doen, je tot de conclusie komt dat het tóch tijd wordt 
om een andere vrijetijdsbesteding te gaan zoeken?

als er twee ballen op de green “zouden moeten” liggen, maar één is 
er zoek, jíj dan maar vast met zoeken moet beginnen?

het je helemaal niet uitmaakt of je wint of verliest? Tot je verliest..?

het positieve effect van elke verandering in je swing na drie holes 
is uitgewerkt?

Of ben ik tóch de enige?
© FTK
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