
Nieuwsbrief ‘De Nunspeetse’ Februari 2017 pagina 1 van 4 

 

 

Wat gaat er veranderen in het wedstrijdprogramma? 
 

 

De Wedstrijdcommissie heeft na overleg binnen het Bestuur het wedstrijdprogramma 

2012-2016 onder de loep genomen. Uitgangspunt binnen het Bestuur is dat men liever een 

compact programma heeft met een goede opkomst dan een te breed programma met wed-

strijden waarvoor de belangstelling matig dan wel onvoldoende is. Bovendien willen we graag 

wat meer 9 holes wedstrijden toevoegen in de categorie HCP 36 t/m 54. Het is de wens nieuwe 

leden sneller te integreren in onze vereniging. In onderstaand overzicht zijn de goedlopende 

wedstrijden buiten beschouwing gelaten. 

De volgende besluiten zijn door de Wedstrijdcommissie genomen 
en overgenomen door het Bestuur. 

 Best of the best laat over een langere periode een dalende deelname zien en zal derhalve 

niet meer worden opgenomen. 

 Zowel de Familietrofee als de Kind-Ouder wedstrijden worden niet gecontinueerd en zul-

len in overleg met de Jeugdcommissie worden omgevormd tot een nieuwe familiewed-

strijd. 

 Voor de Old Grand Dad en de Handicarttrofee wordt een andere opzet overwogen met betere communicatie richting de 

leden om daarmee de deelname te vergroten. 

 De Strokeplaykampioenschappen worden gecontinueerd, waarbij door de dames op zaterdag slechts 27 in plaats van 36 

holes worden gespeeld (deelname in de afgelopen jaren bij de dames was erg beperkt). 

 Voor de matchplaykampioenschappen is besloten dat de kwalificatiewedstrijd (max. HCP 36) wordt gehandhaafd. De niet 

gekwalificeerden zullen op de zondag voorafgaand aan de finales een zgn. ‘Best of the Rest kampioenschap' spelen, 

deelname is verplicht wanneer men zich inschrijft. 

 De formule van de FBBB-wedstrijd (deelname DD / HH / DH) aan het begin van het seizoen blijft gehandhaafd doch de 

nieuwe leden ontvangen een speciale oproep om deel te nemen. 

 De vlaggenwedstrijd zal in 2017 weer worden gespeeld op Koningsdag, 27 april. 

 Nieuwe 9 holes wedstrijd (HCP 36 t/m 54) tijdens de 6 Maandbekerwedstrijden. De opzet voor de Maandbeker is dan als 

volgt:  

- Categorie 1 HCP 0 t/m 16  

- Categorie 2 HCP 16 t/m 36 

- Categorie 3 HCP 36 t/m 54 over 9 holes 

De nummers 1 en 2 van categorie 1 en 2 worden uitgenodigd voor Het Rijk Kampioenschap. De Maandbeker categorie 2 

vervangt de Dennenbeker, waarmee wij in lijn zijn met de benamingen binnen Het Rijk. 

 Er zijn 2 Strokeplaywedstrijden toegevoegd in de categorie HCP 0 t/m 36. 
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Van de redactie 

Een nieuw logo, een nieuwe website, dan kan de nieuws-

brief niet achterblijven. Zoals je ziet is de vormgeving to-

taal veranderd en weer past een woord van dank aan 

Karin Kaptein, zonder haar visie en creativiteit was dit re-

sultaat niet behaald.  

In deze nieuwsbrief zie je in één oogopslag al het nieuws 

op een pagina én doorklikken om een artikel te kunnen 

lezen is verleden tijd. Je kunt de nieuwsbrief ook makkelijk 

inzien via de open website.  

Voor de Communicatiecommissie is het een uitdaging om 

de nieuwsbrief in deze vorm uit te brengen. Maar ook van 

degenen die een artikel aanbieden vraagt het extra crea-

tiviteit. Creativiteit in het schrijven van korte(re) artikelen 

die uitnodigend zijn om te lezen. De Communicatiecom-

missie kan daarbij helpen al kan de commissie nog wel 

wat extra handjes gebruiken. Bij voorbeeld iemand met er-

varing op het gebied van marketing en communicatie. 

Het was een mooie uitdaging om deze veranderingen in 

gang te zetten en ze tot een goed einde te brengen. Dat is 

gelukt met behulp van de enthousiaste inzet van verschil-

lende mensen in en buiten de Communicatiecommissie. Ik 

laat het nu over aan de leden van de Communicatiecom-

missie en zeg: tot ziens op de golfbaan! 

 

Joke Donkers 

Naast deze besluiten is het Bestuur akkoord gegaan met onderstaande:  

 

 

 

 

De opzet van de golfer / golfster van het jaar voor wat be-

treft het nieuwe puntensysteem wordt gecontinueerd. Voor-

waarden van deelname zijn een HCP van 0 t/m 36. 

De senioren kampioenschappen en de Tigercompetitie 

(max. HCP 16 in 2016) worden niet meegerekend bij de be-

paling van de golfer / golfster van het jaar. 

 

 

Eerder dit jaar is reeds besloten dat jeugdleden jonger dan 

16 jaar mogen deelnemen aan de diverse wedstrijden geor-

ganiseerd door de Wedstrijdcommissie. Uiteraard moet vol-

daan zijn aan de handicapeis van de betreffende wedstrijd. 

 

 

Het Bestuur wil graag de werkende leden de mogelijkheid 

geven om op de woensdagmiddag deel te nemen aan een 

inloopwedstrijd na de reguliere wedstrijd van de   

Heerendag. De Heerencommissie zal dit initiatief onder-

steunen en helpen met de organisatie. Coen Holstege heeft 

de eindverantwoording voor deze inloopwedstrijd. 

Binnenkort volgt hierover meer nieuws. 

 

 

Na het vertrek van Peter Ligtermoet heeft het Bestuur Jan 

Willem Norbart bereid gevonden het voorzitterschap van de 

Ledencommissie op zich te nemen. De voorzitter heeft de 

leden Kees van Katwijk, Emmy Hoogewoud en Hans van 

Leeuwen bedankt voor hun jarenlange inzet. Het opvangen 

en stimuleren van nieuwe leden is van groot belang voor de 

vereniging. Vanuit de Wedstrijdcommissie - Herman van Ge-

mert, de Jeugdcommissie - Jan van Asselt en de Senioren-

commissie - Loe Jaklofsky, zal ondersteuning aan de 

Ledencommissie worden gegeven. 

 

 

Graag willen wij de leden erop wijzen dat het afmelden voor 

wedstrijden tijdig dient te gebeuren. Voor details hierover 

verwijzen wij naar het wedstrijdreglement punt 3.9. 

Met het organiseren van wedstrijden zijn soms aanzienlijke 

kosten gemoeid, bijvoorbeeld de kosten voor diner bij wed-

strijden en evenementen. 

Bij te late afmelding draait de vereniging - dus wij allen - 

op voor de financiële consequenties. 

  

 

  

Voorjaarswedstrijd

Openingstoernooi

Vlaggenwedstrijd

 

door Bert Snoek 

(namens het bestuur) 

5 

maart 

25 

maart 

27 

april 

Golfer / golfster van het jaar 

Nieuwe inloopwedstrijd voor Heeren 

 

Afzeggen voor wedstrijden 

 

Jeugd en WeCo-wedstrijden 

 

Nieuwe bezetting Ledencommissie 

 

Zet in je agenda 
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25 maart 

Wanneer is het feestje ? 
 

Spetterende 

seizoensopening 
 

 

 

Het Rijk Bokaal - 18 holes shotgun 

ontvangst  vanaf 10:30 uur 

opening nieuwe lounge 11:30 uur 

start wedstrijd 12:00 uur  

Koffie, baancatering, borrelhap en prijzen 

beschikbaar gesteld door: 

Het Rijk van Nunspeet 
 
 

Aansluitend een heerlijk walking dinner, 

afgewisseld met optreden van: 

Henri Nuyen! 
www.plugify.nl/henrinuyen  

 
 

Niet meespelende partners zijn om 

17:00 uur welkom om de rest van 

het programma mee te maken. 

Opgeven via evenementen@denunspeetse.nl 

 

 

Kosten € 30,00 p.p. 
(ook voor niet meespelende partners)

 

Vrienden van De Nunspeetse Jeugd 
 

Het gaat al beter met onze Nunspeetse Jeugd. Op dit mo-

ment zijn er circa 30 kinderen die wekelijks les krijgen van 

onze pro’s. Met een relatief laag bedrag aan lesgeld, en 

steun van de vereniging, willen we financieel laagdrempelig 

onze mooie sport onder de aandacht van kinderen brengen. 

Ook gaan we dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer 

deelnemen aan de NGF-competitie. We zijn er nog niet, maar 

zijn uit het diepe dal geklommen. Om de jeugd verder te ac-

tiveren willen we maandelijkse een wedstrijd / evenement 

organiseren. Om ook dit laagdrempelig aan te kunnen bie-

den is een nieuw initiatief geboren: ’Vrienden van de Nun-

speetse Jeugd’. Met dit initiatief willen we de komende jaren 

de groep van lessende jeugd verder uitbreiden, maar ook 

meer activiteiten organiseren.

Met ‘Vrienden van de Nunspeetse Jeugd’ zijn we op zoek naar 

bedrijven en particulieren die onze jeugd een warm hart toe-

dragen. Vanaf € 100,00 per jaar kun jij ook vriend worden 

van onze jeugd! Geen langlopende contracten: jaarlijks kun 

je opnieuw de keuze maken om wel of niet mee te doen. Als 

je ermee akkoord gaat, wordt je naam vermeld op de website 

van De Nunspeetse als deelnemer. 

Als je het geld kunt missen en onze jeugd een warm hart 

toedraagt, doe dan mee! Deelnemen is eenvoudig: een mail 

naar jeugd@denunspeetse.nl is voldoende. Voor vragen kun 

je bellen met Jan van Asselt, 06-53 772 661. 

We zijn nog steeds op zoek naar jeugdcoaches om de jeugd, 

naast de reguliere lessen, nog wat extra’s te kunnen bieden. 

Belangstelling?

 

‘Jeugdgolf De Nunspeetse’ heeft natuurlijk ook een 

eigen fanpage op Facebook! Je kunt hier de vorde-

ringen en activiteiten van onze jeugdleden volgen. 

 

Dames met mooie plannen 
 

Op 1 maart gaat de nieuwe kalender van de Damesdag in. Er 

worden 9 en 18 holes wedstrijden georganiseerd en deze 

zijn opengesteld voor dames met een HCP van 0 t/m 54. 

De commissie heeft ook een aantal wijzigingen in het maan-

delijks terugkerende schema van de 18 holes wedstrijden 

aangebracht. Ten eerste starten we in het nieuwe seizoen 

pas vanaf tien uur en in de maanden december, januari en 

februari zelfs vanaf half elf! De 9 holes wedstrijd begint 

daarmee ook een half uur later.  

De spelletjes, zoals hidden holes en eclectic op de 4de dins-

dag van de maand, zijn uit het maandelijkse schema ge-

schrapt evenals de vaste indeling in categorieën. 

Bij een wedstrijd waar een prijsuitreiking in twee catego-

rieën wenselijk is, delen we het deelnemersaantal door 

twee. Hierbij wordt de categoriegrens flexibel. Sommige da-

mes vallen dan de ene keer in de ene categorie en de andere 

keer in de andere, dat is steeds een verrassing! 

Wij hopen dat jullie zin hebben in de nieuwe wedstrijden 

en zien jullie graag op onze vaste dinsdag! 

Het nieuwe schema ziet er als volgt uit: 

 1ste dinsdag van de maand, Maandbeker 

Qualifying, strokeplay, 2 categorieën 

 2de dinsdag van de maand, Play & Go 

Qualifying, categorieloos 

Geen prijsuitreiking, maar punten verzamelen voor de 

slotwedstrijd 

 3de dinsdag van de maand, stableford met borrelhap 

Qualifying, 2 categorieën om-en-om, longest + neary 

 4de dinsdag van de maand, Reduction only!  

Non-Qualifying en categorieloos 

 5de dinsdag van de maand- Vrije Flightkeuze  

Qualifying, geef aan met wie je wilt spelen. 

 

Een nadere toelichting op bovenstaande wedstrijden kun je 

binnenkort vinden op de website. 

En natuurlijk zijn er de ‘Feestelijke wedstrijden’. Deze wor-

den vaak afgesloten met een diner of een uitgebreide borrel. 

 

De feestelijke wedstrijden 

21 

maart 

Opening Seizoen 

Met finale van Het Verwaeyde Zwijntje 

9 

mei 

Uitje naar een andere baan 

De Scherpenbergh te Lieren 

27 

juni 

27 holes 

Met versnaperingen tussendoor 

25 

juli 

Uitwisseling Het Rijk van Sybrook 

met borrel en facultatief diner 

15 

augustus 

Vriendinnendag 

Texas scramble a-deux 

26 

september 

Start van Het Verwaeyde Zwijntje 

De matchplay-competitie voor de winter 

10 

oktober 

Ladies Best 

Voor alle winnaressen van de Damesdag 

28 

november 

Sluiting Seizoen 

Ontknoping van de Play&Go-wedstrijden 

5 

december 

Zwarte Pieten 

Teamwedstrijd 

19 

december 

Kerstwedstrijd 

Welke muts komt het verst? 

 

Deze winter heeft ons ook veel moois gebracht 

 

 

 

http://www.plugify.nl/henrinuyen
mailto:evenementen@denunspeetse.nl?subject=Hierbij%20geef%20ik%20een%20niet%20meespelende%20partner%20op%20voor%20het%20diner!
mailto:jeugd@denunspeetse.nl
https://www.facebook.com/Jeugdgolf-De-Nunspeetse-1708773266029851/?fref=ts
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Onze Senioren zijn super fit 
 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn de meeste  

winter-fit-activiteiten voor senioren alweer achter de rug. 

Een flink aantal senioren heeft op de donderdagen weer en 

wind getrotseerd om te werken aan hun conditie. Onder lei-

ding van onze golfprofessionals en fysiotherapeut Patrick 

van der Meijden is er actief getraind 

Senioren zijn alle leden van de vereniging boven de 50 jaar. 

De NGF heeft de vereniging ‘beloond’ voor haar seniorenac-

tiviteiten met de erkenning: ‘Committed to Senioren’. 

Ook in 2017 wil de Seniorencommissie zich inzetten voor 

speciale activiteiten voor senioren.  

Vanaf 13 april starten we weer op donderdagmiddag met de 

senioren-mix. Een recreatieve 9 holes met een competitieve 

uitdaging, er moet natuurlijk ook een winnaar zijn! 

Houd de website en de wedstrijdagenda in de peiling. Er is 

ook dit jaar iedere donderdag maar een beperkt aantal in-

schrijvingen mogelijk.  

In de jubileumweek (juli) zal de Seniorencommissie een 

speciale activiteit organiseren voor de seniorenleden. Na-

dere informatie volgt. 

Heb je belangstelling voor genoemde activiteiten en wil jij 

je alvast opgeven? Neem dan contact op via:  

senioren@denunspeetse.nl. 

Wij horen natuurlijk ook graag van je wanneer je zelf goede 

ideeën of wensen hebt voor de seniorenactiviteiten in 2017. 

 

De partij winnen? Ken de regels! 
 

De volgorde van spelen tijdens het spelen van een hole 

Regelmatig krijg ik na afloop van een wedstrijd of als ik toevallig op de vereniging ben allerlei 

regelvragen. De vragensteller wil dan graag weten of de door hem of haar gekozen oplossing 

eigenlijk wel de juiste was. Of men vraagt zich af of datgene wat de flightge-

noot heeft gedaan eigenlijk wel geoorloofd is. 

Mijn bal ligt buiten de green 2 meter van de hole, de bal van mijn medecom-

petitor ligt op de green 6 meter van de hole. Wie moet nu als eerste spelen? 

Of je bal buiten de green ligt of op de green heeft niets van doen met de 

volgorde van spelen. In regel 10-1b (matchplay) en 10-2b (strokeplay) staat 

dit beschreven: Nadat beide spelers / de competitors de hole zijn begonnen 

wordt de bal die het verst van de hole ligt het eerst gespeeld. Indien de ballen 

op gelijke afstand van de hole liggen of de afstanden tot de hole niet zijn vast 

te stellen, beslist het lot welke bal het eerst wordt gespeeld (dit laatste heb 

ik nog nooit meegemaakt overigens). 

Wat gebeurt er nu als in de verkeerde volgorde wordt gespeeld? 

Bij matchplay staat dit in regel 10-1c: Indien een speler speelt wanneer zijn tegenstander had 

moeten spelen, volgt geen straf, maar de tegenstander mag onmiddellijk eisen dat de speler 

de slag laat vervallen en een bal speelt in de juiste volgorde, 

zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het 

laatst werd gespeeld. 

Bovenstaande is uiteraard een aandachtspunt voor de com-

petitie! 

Bij strokeplay is de regel (10-2c) dan: Indien een competitor 

in de verkeerde volgorde speelt volgt geen straf en wordt de 

bal gespeeld zoals hij ligt. Indien de Commissie echter vast-

stelt dat de competitors hebben afgesproken in de verkeerde 

volgorde te spelen, om één van hen een voordeel te geven, 

dan worden zij gediskwalificeerd. 

De Heeren hebben het voor elkaar 
 

Na jarenlang lobbyen heeft de Heerendag het eindelijk voor elkaar. Vanaf maart zullen de 

Heeren starten op twee lussen, hetgeen inhoudt dat de wachttijd op de prijsuitreiking aan-

zienlijk wordt verkort voor de vroege starters. 

Tevens wordt binnen de commissie nagedacht hoe de ‘werkende Heeren’ tegemoet kunnen 

worden gekomen zodat ook zij op de woensdagen in aansluiting op de reguliere Heerendag 

een ronde in wedstrijdverband kunnen lopen. 

Ook dit jaar zullen wij een zomer- en wintercompetitie kennen. De matchplaycompetitie om 

de Jaap Vogelsang Beker zal bij voldoende deelnemers wederom gespeeld worden. 

Uiteraard zal ook gestreden worden om de ‘Hakron Bokaal’ (birdieklassement). 

Zowel Het Rijk van Nijmegen als Het Rijk van Sybrook zullen wederom met een bezoek 

vereerd worden!  

Op 18 juli zal, in het kader van het 6e lustrum, een gezamenlijke dames- / heerendag plaats-

vinden en een week later zullen de Heeren op 26 juli hun vrienden ontvangen. 

Het hoogtepunt van het jaar vindt uiteraard weer in Duitsland plaats, alwaar 48 Heeren van 

21 tot en met 23 augustus opnieuw Gut Heckenhof in beslag gaan nemen. 

Er valt al met al weer voldoende te beleven op de woensdagen! 

 

Een eigen parkeerplaats winnen? 

 
Zoals jullie wellicht hebben gezien, hebben wij twee gereserveerde 

parkeerplaatsen voor de ‘winnaars van de Maandbeker categorie 

1 en 2' (voorheen Dennenbeker). 

De winnaars mogen hun auto daar plaatsen tot het moment van de 

volgende wedstrijd. De winnaars van de laatste 

Maandbekers in september kunnen tot april 

2018 gebruik maken van deze plaatsen. 

 

Wedstrijdkalender & -reglement 
 

De wedstrijdkalender 2017-2018 is gereed en zal binnenkort op de 

website staan. Noteer alvast de belangrijke wedstrijden! 

Het wedstrijdreglement 2017 is reeds op de website geplaatst.  

Bekijk deze op ‘Wedstrijdreglement 2017’. 

 

Kort nieuws 

 

NGF-Competitie Nieuwe Sponsor Website Wintergreens Nieuwe Lounge Facebook 
De NGF-competitie start op 

30 maart! 

Onze teams gaan hun 

Wel&Wee zeker weer 

met ons delen! 

Lees vanaf 1 april hun 

verhalen op onze website. 

 
 

Sponsor van onze 

NGF-competitieteams 

http://cobrapumagolf.com/  

Weet je dat je kunt reageren 

op alle 

‘Nieuwsberichten’ 

die wij op onze website 

plaatsen? 

Waarom zijn er wintergreens 

en/of gaat de baan dicht als 

er sneeuw ligt? 

Golf.nl maakte een mooie 

film, deze is te bekijken op 

YouTube 

 

De verbouwing nadert 

zijn einde! 

Opening 

‘nieuwe lounge’ 

op 25 maart! 

Jeugdgolf 

‘De Nunspeetse’ heeft  

natuurlijk een eigen fanpage 

op Facebook!  

 

 

Jullie zullen ze tegenkomen op de baan 

deze zomer en versteld staan van hun 

souplesse ! 

 

              

Golf is game of respect and 

sportsmanship; 

we have to respect its 

traditions and its rules. 

 

Jack Nicklaus 

mailto:senioren@denunspeetse.nl
http://denunspeetse.nl/commissies/wedstrijdcommissie/wedstrijdreglement-2017/
http://cobrapumagolf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=T3eixmbB2f0
https://www.facebook.com/Jeugdgolf-De-Nunspeetse-1708773266029851/?fref=ts
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De Estafette Putter 
 

Wanneer ben je beginnen te golfen?   

Na anderhalf jaar aandringen van een collega gymleraar heb ik mijn eer-

ste les begin mei 1985 op Spaarnwoude gehad, tezamen met een eind-

examenklas van een Streekschool waar ik lesgaf. Ik was meteen verkocht. 

Wat is je handicap?   

10 

Hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?   

Die is matig stabiel, doordat mijn korte werk nog niet op orde is. 

Wat is je favoriete club en waarom?   

Metal Wood 3, omdat ik daar mijn rustigste swing mee maak. 

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt en waarom?   

De Haagsche… prachtig gelegen, veel variatie in holes en geen horizon-

vervuiling. 

Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt?   

Tijdens de kwalificatie voor het toernooiencircuit van de PGA Holland op 

golfbaan De Beerendonck (Burggolf Wijchen) in 1998. Echter, mijn beste 

score (72) was tijdens een tweedaags toernooi van datzelfde toernooien-

circuit op Golf Wouwse Plantage. Maar ook de matchplaywedstrijd tegen 

een collega op  golfclub in de voorronden voor het kampioenschap moet 

ik hierbij noemen, omdat dit een andere spelvorm is. Ik heb toen 3-om-2 

gewonnen en stond toen in feite 2 onder par.  

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?   

Elke volgende hole…!!! Deze baan verveelt mij NOOIT EN TE NIMMER. 

Wat doe je voor de vereniging?   

Weinig. Ik speel met veel plezier op de Heerendag en zo veel mogelijk 

andere wedstrijden. 

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen?   

Hit-the-Mother-Fu...r!!!!! 

Wat is je grootste ergernis in de baan?   

Het feit dat ik mij regelmatig aan van alles en nog wat erger. Repareer 

gewoon 3 pitchmarks en leg gewoon een paar plaggen terug. We hebben 

nu eenmaal weinig tot geen invloed op die spelers die dat niet doen! 

Wil je nog iets kwijt over jezelf?   

Ben een ras-Amsterdammer (bijna zonder accent, maar met het hart op de 

tong), getrouwd en we hebben een zoon van 30… chef-kok bij restaurant 

I-Dock- in Amsterdam. 

Aan wie geef je de Estafette Putter door? Bij voorkeur een markant figuur, 

van wie jij vindt dat hij/zij minder bekend is, maar die eigenlijk iedereen 

zou moeten kennen.  

Die ben ik nog niet tegengekomen, hahahaha.  

Alhoewel… Lidwien van Loon komt daar eigenlijk wel voor in aanmerking.  

 

Voor par of birdie op Oost 5 

Op het eerste gezicht een niet al te lastige 

hole vanaf wit 322 meter, geel 296 meter, 

blauw 282 meter en rood 263 meter.  

Staande op een verhoogde teebox vallen di-

rect twee hindernissen op waar je met je 

game plan rekening mee moet houden. Aan 

de linkerzijde van de fairway op 115 meter 

tot het midden van de green ligt een fairway 

bunker en aan de rechterzijde staat op 80 

meter tot de green een boom. De green 

heeft een lengte van bijna 30 meter met 

subtiele glooiingen.  

Links voor de green ligt een lastige te spe-

len bunker, die een te korte approach op-

vangt. De ballen die naar rechts gaan, 

kunnen in de waterhindernis terecht komen. 

 

Bij de clubkeuze moet je rekening houden 

met de factor wind, die op deze hole vrijwel 

altijd tegen is. 

Pro tip voor de mid handicapper 

(HCP 18) 

Lengte maken bij de afslag is op deze niet 

al te lange hole niet altijd een goede keuze. 

Als je weet welke afstanden je slaat met 

welke club, mag het geen probleem zijn om 

vóór de linker fairway bunker te blijven. Je 

hebt dan altijd een open schot naar de 

green van minimaal 115 meter over. 

Bij verre afslagen die aan de rechterkant van 

de fairway belanden, kan de eerder ge-

noemde boom behoorlijk in de weg staan. 

Eenmaal op de green aangekomen is het 

verstandig om de put van meerdere kanten 

te bekijken. Een 3-put is op deze green snel 

gemaakt. 

Pro-tip voor de hogere handicapper 

(HCP 36) 

Oost-5 is een uitgelezen kans om minimaal 

netto par (6 slagen) te halen en zelfs een 

netto birdie (5 slagen) is hier goed mogelijk. 

Met 3 slagen, waarbij je vanaf de tee box de 

linkerzijde van de fairway aanhoudt, kun je 

op of rond de green zijn. 

Zorg dat je voor je derde slag naar de green 

een prettige afstand overhoudt, waarbij je 

een volle slag kunt maken. De green zelf is 

een soort soepbord, de buitenranden zijn 

hoger dan het midden van de green. 

 

Op deze hole is goed te scoren met het 

juiste Course Management! 

 

 

Bloed, zweet & tranen 
 

… de titel van mijn dankwoord is zonder 

meer van toepassing op de meer dan 

enorme berg werk die verzet is door een 

aantal zeer betrokken leden! Onze nieuwe 

website, het nieuwe logo, de huisstijl en een 

totaal vernieuwde nieuwsbrief. Ga er maar aanstaan, en het 

is allemaal tot stand gekomen dankzij het enorme doorzet-

tingsvermogen van de leden van onze Communicatiecom-

missie: 

Jos Schoot Uiterkamp, René Groot Bruinderink en onze aftre-

dende voorzitter Joke Donkers. 

Ik wil jullie, mede namens het gehele bestuur, enorm bedan-

ken voor al het werk wat jullie verzet hebben. Wij realiseren 

ons dat het jullie bloed, zweet en tranen gekost heeft.  

 

Een speciaal woord van dank gaat zeer zeker ook naar  

Karin Kaptein, die als geen ander de kunst verstaat om op 

zeer professionele wijze het team bij de les en doelgericht 

te houden, gecombineerd met een enorme dosis humor.

Daarnaast mag onze ‘oude’ web-

master Rob van Kranen niet verge-

ten worden. Rob, hartelijk dank 

voor jouw bijdrage aan de oude 

website, de nieuwsbrieven en de 

support bij de overgang naar onze nieuwe site. 

Ik hoop dat jullie leden, net als ik, enorm enthousiast zijn 

over deze nieuwsbrief en wellicht zelfs zin hebben gekregen 

om er een structurele bijdrage aan te leveren! Wanneer dat 

zo is, neem dan beslist even contact met mij op, want door 

het vertrek van Joke is er ruimte voor een nieuwe voorzitter 

van de Communicatiecommissie en iedereen weet… wie 

schrijft die blijft, dus grijp deze kans!  

Joke, persoonlijk wil ik je graag op deze plek ook alvast be-

danken voor de fijne samenwerking, die wat mij betreft veel 

te kort geweest is.

Nu mag het van mij echt lente worden. Ik kan niet wachten 

op de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen met de ge-

zelligheid van het vernieuwde clubhuis.  

Schrijf je snel in, dan ontmoeten wij elkaar daar!  

 

Met hartelijke groet,  

Wybe Jan Nauta 

 

Roy van der Loop 


