
Tiger competitie 2015 

 

Dit jaar is er voor het eerst een zogenaamde Tiger competitie gespeeld op de dinsdagavond. Deze 

wedstrijdenserie (10 in totaal) was toegankelijk voor alle spelers met een handicap t/m 13,0. De 

spelvorm was bruto strokeplay, voor de heren vanaf de witte tee en voor de dames vanaf de blauwe 

tee. Alle wedstrijden waren qualifying. Voor het eindklassement telden de 5 beste bruto scores. Per 

avond waren er prijzen voor de numero 1, 2 en 3 wat betreft bruto score en een prijs voor de beste 

netto score.  Verder waren er elke avond een neary en een longest te winnen.  Al met al, een 

bijzonder leuk initiatief wat door de deelnemers zeer is gewaardeerd.  

 

De eindverantwoordelijke qua wedstrijdleiding was Jan van de Craats. 

 

 

 

Alle 10 de keren heb ik het genoegen gehad om deel te mogen nemen. En dat was niet altijd even 

leuk moet ik zeggen……………………………. Nunspeet spelen vanaf de witte tees is een uitdaging. Met 

name op Zuid geldt dat. De baan wordt toch opeens anders. Daarnaast was voor mij persoonlijk het 

spelen met lage handicappers ook een uitdaging. Je wil soms te graag laten zien dat je het spelletje 



ook goed kan spelen, wat uiteraard leidt tot het tegenovergestelde resultaat. Je slaat slechte ballen. 

Maar al met al had ik het voor geen goud willen missen. 

 

Tijdens de competitie zijn er ook weer nieuwe uitdrukkingen ontstaan. Al een paar maanden horen 

we van Jan van de Craats dat “Nunspeet je bij de strot grijpt”. Iedere deelnemer heeft dat inderdaad 

wel meegemaakt. “Een Nunspeetje” is iets wat ook iedereen wel kent. Na een slechte slag en 

daaropvolgend nog een slechte bal, chip en/of drieput heb je opeens een 7 of een 8 op je scorekaart 

staan ..…………….. 

 

Na afloop van de wedstrijden was het goed toeven op het terras of in het clubhuis. Onder het genot 

van een drankje werden de prijzen uitgereikt EN werd de flight indeling van de week daarop bepaald. 

Dit gebeurde op een bijzondere manier. Iedere deelnemer had een nummer toegewezen gekregen 

en dit nummer stond op een bingoballetje. De bingoballetjes van de mensen die de week daarop 

aanwezig waren gingen in de bingomolen en door het draaien van de bingomolen en het trekken van 

de balletjes werd de flight indeling bepaald.  

 

De laatste avond werden de overall prijzen verdeeld. De uitslagen kunt u allemaal vinden op de 

onvolprezen website van de vereniging. Vermeldenswaardig is wel het volgende.  

 

Vier toppers van de eerste 5 mensen op de einduitslag, Wybe Jan ontbreekt op foto i.v.m. vakantie  



Eén van de initiatiefnemers te weten Jan van de Craats, had uiteindelijk het beste bruto resultaat 

over 5 wedstrijden. Hij had maar liefst 25 slagen voorsprong op de nummer 2 Wybe Jan Nauta. 

Nummer 3 was Ivo Lancee, 4
e
 Kees van der Ham en 5

e
 Esmeralda ten Hove.  

 

Felicaties voor de grootste Tiger: Jan 

 

Knuffels voor de winnaar van Esmeralda 

 



Verder waren er prijzen voor de birdiekoning en de eaglekeizer, beide keren was dit Ivo Lancee. 

 

Als je zoveel birdies maakt en een eagle mag je 

even op de stoel staan. 

 

Tot slot waren er nog prijzen voor de beste bruto score per lus. 

Onderstaande deelnemers deden mee aan de laatste wedstrijd van de Tiger competitie: 

 

       Esmeralda ten Hove en Peter v.d. Broek                   Ivo Lancee en Jan van de Craats 



 

Jan ten Have, Kees v.d. Ham en                       Thijs v.d Schee, Ronald Gorel, Henri Steneker 

Rene Groot Bruinderink 

 

Wouter Herzog, Karin Kaptein en Henk Eilander           Op het terras na de laatste wedstrijd 

 

Het blijft nog lang gezellig                                               Jan rekent zich suf, klopt het allemaal? 

Tot slot dank aan de initiatiefnemers, dank aan de WeCo voor het mogelijk maken en dank aan Het 

Rijk van Nunspeet voor tijd en stukje sponsoring. En uiteraard dank aan alle deelnemers voor de 

leuke, gezellige, spannende en humoristische weken. Ik kijk nu alweer uit naar volgend jaar. 

Ronald Gorel 


