
Van de redactie

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is het seizoen bijna ten einde. De verschillende 
clubkampioenen zijn bekend en de strijd om de golfer en golfster van het jaar nadert, 
met nog één wedstrijd te gaan, zijn einde.
 
De NGF Najaarstour 2017 is gestart met twee teams vanuit ‘De Nunspeetse’, waarbij 
de eerste drie wedstrijden inmiddels zijn gespeeld.

Bij de Damesdag heeft Marjo Schlenter de strijd om de ladies best gewonnen. 
Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de slotwedstrijd in volle gang.

De Evenementencommissie is druk bezig met de activiteiten rond de sluiting van het 
seizoen. Dat zal ook dit jaar op 18 november weer een geweldige happening worden.

De Seniorencommissie heeft de Seniorenfit weer opgepakt, waarbij ook de strijd om 
de Senior Social Mix een vervolg heeft gekregen.

Daarnaast is de winter natuurlijk een periode waarin er maximaal tijd en mogelijkheden 
zijn om je spelniveau op peil te brengen. Carolien doet je een aanbod om het putten 
te verbeteren, immers je doet veel moeite om de green in regulation te bereiken, 
maar met een drie put (of erger) verknoei je alsnog de hole. Dat is zonde en voor ons 
allemaal vaker te voorkomen.

Overigens ligt het natuurlijk niet altijd aan jou dat de bal niet doet wat je wilt. We 
kennen allemaal het begrip ‘puberbal’. Daarnaast kent ook golf een aantal wetten 
waaraan wij niet ontkomen. Je vindt ze in deze nieuwsbrief.

Verder geeft de Handicap- & Regelcommissie inzicht in een aantal veranderingen 
in het handicapsysteem die per 1 januari 2018 van kracht worden. En tenslotte zijn 
wij ons als Communicatiecommissie aan het voorbereiden op verbeteringen en 
veranderingen van de website en de nieuwsbrieven. Wil je hier aan meewerken, of 
heb je goede ideeën. Meld het ons.

In deze nieuwsbrief tref je ook de herhaling van het dringende verzoek tot 
ondersteuning in onze commissie aan. 

Wij wensen jullie veel leesplezier,
De Communicatiecommissie
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De winterfit-trainingen zijn gepland op 5 donderdagen vanaf 16 november tot en met 14 december. 
Bij voldoende deelnemers traint er een groep van 10.30 tot 11.30 en een tweede groep van 11.30 tot 
12.30 uur.
U kunt zich opgeven bij de Seniorencommissie senioren@denunspeetse.nl

De kosten van de Winterfit komen gedeeltelijk voor rekening van de Vereniging. Er wordt aan de 
deelnemers een eigen bijdrage gevraagd van 55 euro voor 5 keer.
Mocht u zich al eerder gemeld hebben, wilt u dat dan nog een keer doen, we hebben op dit moment 
geen goed overzicht van eerdere aanmeldingen.

Senior Social Mix:
Op 9 november is de laatste Senior Social Mix van dit najaar gepland en wordt er een prijs uitgereikt 
aan de meest succesvolle deelnemer.

Met enige schroom pakt de Seniorencommissie haar taak, na het verdrietige verlies van de voorzitter, 
weer op en nodigt alle 50+ leden uit voor de Winterfit-trainingen en de Senior Social Mix.

De senioren

Winterfit-trainingen:
Onder begeleiding van één van onze Pro’s en de golf-
fysiotherapeut Patrick van der Meijden is er ook deze 
winter de gelegenheid om te werken aan conditie 
en spier-soepelheid. In een kleine groep (maximaal 
10 deelnemers) worden oefeningen gedaan, die de 
speelvaardigheid versterken en juist de wat ouderen 
meer in staat stellen langer aan het golfspel deel te 
nemen. Vorige winter was het een succes.

Op verzoek van velen zullen er ook in de wintermaanden 
Senior Social Mix-wedstrijden worden georganiseerd. Dit 
betekent dat we aansluitend op de Winterfit-trainingen 
ook op 16, 23 en 30 november, 7 december en op 14 
december ’s middags een 9-holes Senior Social Mix-
wedstrijd organiseren. We zullen iets vroeger starten dan 
tot nu toe i.v.m de eerder invallende duisternis. 
Alle eerdere deelnemers worden van harte uitgenodigd 
en het zou leuk zijn als we de groep kunnen uitbreiden 
met nieuwe 50+-gezichten. U kunt zich voor ieder van de 
weken opgeven via Proware. Over de Senior Social Mix-
wedstrijden in 2018 volgt op een later moment bericht.

Een hartelijke groet en graag tot ziens,
Mede namens Marion Arndt,

Herma Keijser, Ferdi Basch
en Jaap van Petegem 

Herhalingsoproep!

De Communicatiecommissie heeft, mede dankzij de tijdelijke, maar inmiddels afgeronde, hulp en 
drive van Karin Kaptein grote sprongen gemaakt. De laatste toevoeging was de professionele web-

omgeving waarin we ons konden inschrijven voor de competitie en de najaarstour. Het bestuur 
springt op dit moment stevig bij in de persoon van Marianne (review teksten en narrow-casting op 
het tv-scherm in ons clubhuis) en Wybe Jan (creativiteit en graphics). René en vooral Jos proberen 

de huidige kwaliteit op niveau te houden en kunnen daarbij hulp goed gebruiken.

Wij zijn dus nog op zoek naar aanvulling voor de Communicatiecommissie.
Tot snel! 

De Communicatiecommissie
communicatie@denunspeetse.nl

!
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Op dit moment zijn er drie wedstrijden gespeeld in de NGF Najaarstour 2017. Vanuit
‘De Nunspeetse’ nemen 2 teams deel aan deze Najaarstour, waarbij 4 teams op 4 zondagen 
tegen elkaar spelen op basis van Individueel Stableford met handicapverrekening.

De leden die zich hiervoor hebben aangemeld zijn op basis van volgorde van inschrijving 
ingedeeld in twee teams. De Nunspeetse 1 bestaat uit: Paul Postma (captain), Erna Alink, 
Annette Horsman en Rob Berendsen.
De Nunspeetse 2 wordt gevormd door: Marianne Kers (captain), Inge van den Broek, 
Peter van den Broek en Nick van Loendersloot. Daarnaast zijn Tineke Jager, Jan en Saskia 
ten Have en Ronald Gorel bereid gevonden om als invaller deel te nemen aan één of 
twee wedstrijden.

De Nunspeetse 1 zit in de poule met Spaarnwoude, Beemster en A’dam Old Course. De 
Nunspeeetse 2 speelt tegen Engelenburg, Harderwold en Edese.

De Nunspeetse 1 heeft de eerste wedstrijd royaal gewonnen. Na de tweede wedstrijd 
heeft dit team totaal 9 wedstrijdpunten en heeft daarmee 1 punt achterstand op 
Spaarnwoude. De Nunspeetse 2 heeft uit twee wedstrijden totaal 5 wedstrijdpunten en 
heeft dus nog wat goed te maken in de volgende wedstrijden.

Annette Horsman moest noodgedwongen de tweede wedstrijd aan zich voorbij laten 
gaan, aangezien er geen handicarts de baan in mochten. Op het laatste moment moest 
er dus nog een vervangster worden gevonden. Anouck Hage is zo vriendelijk geweest 
de plek van Annette in te nemen. Wij duimen voor Annette dat ze wel op A’dam Old 
Course kan meespelen.

De deelnemers aan de Najaarstour zijn erg enthousiast over deze tour.
Het is laagdrempelig, iedereen met een handicap van 36 of lager mag meedoen en elke 
combinatie van spelers is mogelijk. Je kunt dus ook als (echt)paar in hetzelfde team 
spelen, want van elk team wordt steeds 1 speler/speelster in een flight geplaatst. 

Wil je de komende weken op de hoogte blijven van het vervolg van deze Najaarstour, 
kijk dan bij de nieuwsberichten op de website voor een verslag van de wedstrijden. 

NGF Najaarstour 2017

Marianne Kers
(coördinator NGF Najaarstour 2017)
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Play
Stay &

SLOTTOERNOOI
18 november 2017 28 november 2017

Lunch en een drankje bij Half-way 
house/ door de baan

Vanaf 18.00 uur prijsuitreiking 
en diner, geheel opgevrolijkt met 
geweldige muziek!

Prijzenfestival tijdens het diner

SLOTWEDSTRIJD

Start   Vanaf 12.00 uur vanaf 2 tees
Wedstrijd  Stableford, Qualifying
Extra’s   Longest in 2 cat. en 2 nearies

Ontvangst Vanaf 10 uur met verrassing
Start   11.30 uur
Wedstrijd  Texas Scramble 4-ball shotgun

Inschrijving €   5,00
Diner            € 30,00

Inschrijving € 30,00 incl diner
  (ook voor niet meespelende  
  partners)

Deze laatste wedstrijd uit de serie Play & 
Go-wedstrijden bepaalt de uitslag hiervan. 
Een spannende ontknoping…
Doe mee want alles is nog mogelijk.

inschrijven via internet

van de

CAPTO is het meest accurate puttingsysteem en trainingstool.

CAPTO meet verschillende punten in uw putting stroke. Door te trainen 
op CAPTO en het resultaat regelmatig te meten en te analyseren is een 
snelle verbetering van uw putting stroke een feit. U zult dan dus minder 
putts per ronde nodig gaan hebben.

Na een intake en het noteren van de specificaties van uw putter 
volgt de eigenlijke aanpak, waarbij een sensor op uw putter wordt 
gemonteerd. Aan de hand van al deze gegevens maak ik een gericht 
plan van aanpak , inclusief oefeningen, voor u. Een plan dus dat voor u 
werkt!  

De volgende items komen aan bod: 
1. Een verbeterde putting stroke
2. Minder putts per ronde 
3. Uitdagende en gerichte oefeningen om
    uw techniek te verbeteren
4. Afstandscontrole
 
Tarieven screening & coaching programma:
De kosten voor een privé-les van 1,5 uur zijn voor leden van de Nunspeetse €77,50
en €92,50 voor niet-leden. 

Nieuwsgierig geworden: neem contact op met Carolien Driessen info@caroliendriessen.nl
 

Moeite met putten?
Probeer CAPTO!

Evenementencommissie

De redactie van deze nieuwsbrief zal je op de hoogte brengen van de resultaten die ook zij met CAPTO gaan bereiken. 4



Pro-tip voor de mid-handicapper (hcp18) 
De moeilijkheden van deze hole liggen vooral op 
de laatste 50 meter. Op ongeveer 40 meter voor de 
green staan rechts naast de fairway een paar hoge 
bomen. Bij elke afslag aan de rechterzijde komen 
deze woudreuzen danig in het spel. Wie de bal niet 
hoog genoeg kan spelen, zal toch moeten kiezen 
voor een slag tot net voor de green. Ook links voor de 
green dreigt gevaar. Een forse en vooral brede boom 
en de diepe, lange bunker hebben al veel golfers in de 
problemen gebracht.
Kortom probeer met je afslag de linkerzijde van de 
fairway te vinden en je hebt een open schot naar een 
ruime en relatief vlakke green. Een bruto bogey of 
zelfs beter moet dan mogelijk zijn.

Pro-tip voor de hogere handicapper (hcp36)
Course management is ook hier belangrijk om tot een 
goede score te komen. Vermijd de hele rechterzijde 
van deze hole. Tee rechts op en speel richting de 
linkerzijde van de fairway. Het kleine en nogal diepe 
fairwaybunkertje rechts komt dan niet in het spel. 
Mocht de bal hier wel in belanden, neem dan niet 
teveel risico en speel hem terug naar de fairway om 
met je volgende slag naar de green te gaan.
Ben je met je afslag niet ver genoeg om de green 
met de tweede slag te halen, leg dan op. Houd goed 
rekening met de afstand waar vandaan je dan je 
volgende slag wilt spelen. Speel echt op safe en haal 
de greenside bunker links helemaal uit het spel. Een 
lage pitch of chip richting de vlag kan dan resulteren 
in een fraaie score. De green lijkt vlak maar heeft een 
paar verraderlijke pinposities.

Na de zeer pittige holes 4 en 5 van de Zuid-lus is hole 6 op het 
eerste gezicht eenvoudig. De hole is niet al te lang en heeft 
voor Nunspeetse begrippen een erg brede fairway. Maar schijn 
bedriegt! Je afslag moet zowel enige lengte hebben als ook op 
het linker gedeelte van het kort gemaaide gras geplaatst worden, 
wil je een relatief makkelijke approach naar de green overhouden.

TIP VAN DE PRO: ZUID-6
een bijdrage van onze golfprofessionals 
door Carolien Driessen

Pro-tip door 
Carolien Driessen 

Poule-indeling van
Het Verwaeyde Zwijntje 
2017-2018

In de wintermaanden wordt door 
de dames in matchplay format in 
verschillende poules gestreden om 
het Verwaeyde Zwijntje.
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De Estafette Putter
 C

ris Bijker
Met dank aan Gerald die mij de mogelijkheid heeft geboden mijzelf voor te stellen.
Mijn naam is Cris Bijker, 65 jaren jong en al heel veel jaren gelukkig getrouwd met Gini en 
woonachtig nabij Voorthuizen. Samen zijn we lid vanaf december 2016.

Na een lange periode van tijdbesteding aan triatlons, kwam een toenmalige collega met het 
voorstel om te gaan golfen (we spreken dan over 1997): “goed voor de zakelijke contacten!”
Mijn eerste reactie: “dat ga ik wel eens doen als ik oud ben!”
Na lang aandringen besluiten we toch met een aantal collega’s deel te nemen aan een clinic 
en vanaf dat moment heeft het enthousiasme (en ook de vertwijfeling na vele misslagen) 
toegeslagen en die is nooit meer weggegaan.
Dus eigenlijk is dat het beste golfadvies wat ik ooit heb gekregen: volg een clinic en je bent of 
voor je leven verkocht of je vindt het niets.

Wij woonden toen in Goor en zijn lid geworden op De Koepel in Wierden, in die periode 
nog een 9-holes baan, later is hij uitgebreid naar 18 holes. 
Daar ben ik redelijk snel naar bogey-niveau gegroeid en heb me daar ook met allerlei 
verenigingszaken bezig gehouden (o.a. jeugdcommissie, bestuur en uiteindelijk een korte 
periode voorzitter).

Hier heb ik mijn handicap positief kunnen 
ontwikkelen tot 10.0 en de gedachte 
werd: “nu kan ik het”! Helaas heeft dit 
slechts één dag geduurd en ben ik nu op 
een niveau rond de 15 aangeland, waarbij 
ik moet aantekenen dat deze stijging 
hoofdzakelijk op Nunspeet is gerealiseerd.
Bij Edda Huzid heb ik vele 
verenigingsactiviteiten uitgevoerd 
waaronder, Competitiecommissie, 
Technische commissie, Baancommissie, 
Wedstrijdcommissie en bestuur en heb ik 
me laten verleiden voorzitter te worden.
Helaas zijn allerlei zaken de oorzaak van 
het uiteindelijk moeten ontbinden van 
de vereniging en dat gaat je, vooral als 
voorzitter, niet in de koude kleren zitten.

‘Volg een clinic en je bent of voor je 
leven verkocht of je vindt het niets’

Een groot verschil tussen De Koepel en ‘De Nunspeetse’ is dat bij De Koepel de baan wordt 
beheerd door de vereniging, zij de greenkeepers in eigen dienst hebben en zij de shop en het 
restaurant verpachten. De voor- en nadelen van deze constructie mag iedereen voor zichzelf 
bepalen; feit is dat leden op een totaal wijze naar de baan, het onderhoud, service, bezoek 
van greenfee spelers en dergelijke kijken.

Woon-werkverkeer perikelen maakten 
het wenselijk om te gaan verhuizen 
richting het midden van het land en 
zodoende kwamen we terecht in 
Voorthuizen.
Na een verkenningsronde zijn we lid 
geworden op Edda Huzid, niet in de 
laatste plaats omdat deze baan op slechts 
2 kilometer van ons huis ligt.

‘Nu kan ik het!’ 6



 Cris Bijker
De Estafette Putter

De (nog niet afgeronde) afwikkeling hiervan heeft mij de afgelopen tijd en nog steeds sterk 
beziggehouden. Voor mij dan ook het argument om te besluiten bij ‘De Nunspeetse’ geen 
verenigingsactiviteiten uit te voeren.

Op Edda Huzid heb ik mijn beste ronde 
ooit gelopen: bruto 76 van de back tees 
tijdens de maandbeker.
Tijdens die ronde liep het putten meer 
dan geweldig en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de putter mijn meest 
geliefde club is. Bovendien is het de 
enige club waarmee ik op Nunspeet 
(normaal gesproken) niet in staat ben 
de bal tussen de bomen te slaan en dat 
is een groot voordeel.
Wanneer de driver dan toch een keer 
goed loopt dan is hole Noord 6 voor 
mij de mooiste. Over de zandverstuiving 
slaan is toch een unieke ervaring 
welke je niet op zo heel veel banen 
kunt meemaken. Jammer dat ze de 
zandverstuiving wat hebben ingekort.

‘Wanneer de driver dan toch 
een keer goed loopt dan is hole 
Noord 6 voor mij de mooiste.’

Dat brengt me op de keuze van de mooiste baan waar ik ooit gespeeld heb.
Wij speelden nog niet zo heel lang toen we op vakantie op Seignosse (Zuid Frankrijk, in de omgeving van 
Biarritz) verbleven en speelden. Afslagen nog hoger dan op Nunspeet, over ravijnen, fairways smaller dan op 
Nunspeet, holes met veel hoogteverschil en zeer uitdagende greens. Kortom een uitdaging voor de beginnende 
golfer. Uiteraard ging dat nog voor geen meter, maar we konden ons prima bezig houden met datgene waar 
iedere beginnende (en soms ook ervaren) golfer mee bezig is: ballen zoeken. Na een weekje weet je precies 
waar iedereen zijn ballen in het bos slaat en voor ons was dat ’s avonds het signaal om tijdens de wandeling over 
de baan juist die plekken te bezoeken.
Of het echt de mooiste baan is waar ik ooit gespeeld heb weet ik niet, het heeft wel veel indruk gemaakt.

Is er dan niets wat mij tegenvalt op Nunspeet?
Nee, eigenlijk niet! We zijn prima ontvangen, de sfeer is prettig, de medewerk(st)ers zijn vriendelijk en op 
de Heerendag is het goed toeven. Fairways en greens zijn prima. Wellicht wat veel “hout” onder de bomen, 
waardoor er regelmatig eerst opgeruimd moet worden alvorens de volgende slag te kunnen maken. Indien 
daarvoor een oplossing zou komen …… Daarnaast klaagt in principe iedere golfer over greens en bunkers. Wat 
meer uniformiteit in zandkwaliteit in de bunkers zou wel prettig zijn.

Wie mag het stokje (de Estafetteputter) van mij overnemen?

Na wat heren lijkt mij Thea de Groot een geschikte persoon om wat over zichzelf te vertellen.

‘Waarom kies je dan 
voor Nunspeet?’

Uiteraard moesten we na het ontbinden van Golfvereniging Edda Huzid 
op zoek naar een andere baan. Waarom kies je dan voor Nunspeet? Voor 
ons is Nunspeet de mooiste baan binnen een straal van 30 kilometer, maar 
waarvan we na een jaar wel kunnen concluderen, niet de meest gemakkelijke. 
Zoals al eerder aangegeven, mijn handicap is inmiddels fors gestegen, maar 
de geruststelling is dat vrijwel iedereen die naar Nunspeet komt eerst fors 
omhoog gaat en het dan weer beter wordt. Er is dus hoop!

 Cris Bijker 7



Op 30 september jl. werd door de NGF het Nationaal Handicap Symposium georganiseerd om uitleg te geven 
over de veranderingen waarmee zij het handicapsysteem in Nederland toegankelijker willen maken. Ruim 220 
vertegenwoordigers van 140 golfclubs en -banen kwamen naar Utrecht om te horen waarom er veranderingen 
komen, wat die veranderingen zijn en hoe de handicapcommissies dit kunnen aanpakken. De Nunspeetse was 
ook vertegenwoordigd door ondergetekende. 
 
Waarom gaat er iets veranderen? 
De wereld verandert en de wereld verandert snel. De NGF is ervan overtuigd dat de golfwereld en dus ook 
de NGF daarin mee moeten om aan de wensen van de golfers te kunnen voldoen. De afgelopen jaren heeft de 
digitale wereld flinke sprongen gemaakt en dat biedt goede mogelijkheden om golf toegankelijker te maken. Het 
handicapsysteem wordt door veel golfers nog steeds als ingewikkeld ervaren. Dit maakt het lastig om het doel 
om spelers te stimuleren meer scores in te leveren te bereiken. Immers, meer qualifying scorekaarten betekent 
een actuelere handicap en betere golfers! Ruim 85% van de aanwezigen bevestigde, via een interactieve tool, 
dat ze het eens waren met de overtuigingen van de NGF.

Wat is de basis?
De basis van het handicapsysteem is het vertrouwen in de golfer. Het is de verantwoordelijkheid van de golfer 
om integer en op de juiste manier om te gaan met de eisen van het handicapsysteem. 

Wat verandert er niet?
De berekening van handicaps, de buffers, CBA-berekening et cetera gaat voorlopig niet veranderen. Als er een 
nieuw handicapsysteem wordt ingevoerd, zal dit op zijn vroegst 1 januari 2020 zijn. 

Wat gaat er veranderen?
De belangrijkste veranderingen die op 1 januari 2018 van toepassing zijn, worden hieronder toegelicht. 

IETS OVER 
HANDICAPPING

De marker 
- Is en blijft verplicht! 
- Middel om de kwaliteit van het handicapsysteem te behouden. 
- Marker moet traceerbaar zijn.

Vooraf registreren Q-kaart
Dit is onderdeel van het EGA-handicapsysteem. Het vooraf registreren moet uiterlijk op de 1e tee gebeuren. De 
ouderwetse gele sticker komt te vervallen. Uiteraard mag je wel altijd de Q-kaart van te voren aanmelden via de 
Proware kiosk (met het bijbehorende etiket wat je dan krijgt uit de kiosk) maar dit is geen verplichting meer. 

De volgende gegevens moeten worden ingevuld (via de golf.nl app of de papieren scorekaart):
- Dat het een qualifying ronde is.
- De kleur tee waarvan gespeeld wordt.
- Of het een 9 holes of 18 holes ronde betreft.

Indienen van de scorekaart
- Zo snel mogelijk. 
- In ieder geval voordat de volgende kaart wordt ingediend.
- Indienen kan via de golf.nl app, het inleveren van de papieren scorekaart in de bekende brievenbus of  
 digitaal via de Proware kiosk of via de website.

Meerdere 9 holes ronden op één dag
Op dit moment is het niet toegestaan om meerdere qualifying 9 holes ronden op één dag te spelen. De 9 holes 
ronden worden steeds populairder en diverse vormen komen steeds vaker voor. Bijvoorbeeld: 
- 9 holes op baan X en 9 holes op baan Y
- 9 holes op de grote baan en 9 holes op de par-3 baan
- 9 holes ’s ochtends en 9 holes ’s avonds.
Met ingang van 1 januari 2018 wordt het mogelijk om meerdere 9 holes ronden op één dag qualifying te spelen. 
Het mag duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is om een Q-kaart van 18 holes “op te knippen” in twee keer een 
Q-kaart van 9 holes.

De veranderingen gaan in per 1 januari 2018. De softwareleveranciers zijn nauw betrokken bij de aanpassingen. 
Als blijkt dat aanpassingen technisch nog niet in orde zijn op 1 januari 2018, dan laten wij dit uiteraard weten. 8



Spot niet met de golfwetten. Dat weet iedereen, je verliest het altijd.
Het is alsof je vecht tegen de zwaartekracht, daar win je het nooit van.

Ook golf heeft zo zijn wetten. Ik bedoel hier geen vastgelegde 
spelregels (daar zijn er meer dan genoeg van!), maar wetten of beter 
gezegd wetmatigheden, die voor elke golfer/ster gelden en waar 
simpelweg niets tegen te beginnen valt.

Helaas, het is niet anders, iedereen krijgt er mee te maken, dus vooruit 
maar..

WET 1

WET 2

WET 4

WET 6

WET 3

WET 5

Hoe slecht je laatste slag ook was, je zult innerlijke rust moeten vinden in 
het feit dat een nóg slechtere bal altijd nog zal komen. Deze wet verliest 
niet haar geldigheid na de 18e hole, aangezien het de bovennatuurlijke 
gave heeft zichzelf te verlengen over de duur van een wedstrijd, een 

toernooi, een zomer en uiteindelijk, een heel golfleven.

Je beste 
golfronde zal 
altijd direct 
worden 

gevolgd door je slechtste ronde ooit. 
De waarschijnlijkheid van het laatste 
en de mate waarin, neemt toe in 
verhouding tot het aantal mensen die 
je hebt verteld over het eerste.

Hoe hoger de handicap 
van een golfer, hoe meer 
hij/zij zich gekwalificeerd 
voelt als instructeur.

Alle 3-woods zijn bezeten 
door de duivel. Je 
schoonmoeder komt niet 
eens in de buurt.

Nieuwe golfballen zijn 
watermagnetisch. Hoewel 
dit niet wetenschappelijk 
kan worden bewezen, 

is het een bekend feit en proefondervindelijk 
aangetoond dat hoe duurder de golfbal, hoe groter 
de aantrekkingskracht tot water.

Een golfer die 
een bal in jouw 
flight slaat is 
altijd een kop 

groter dan wie dan ook in
jouw flight. Hetzelfde gaat op als jij 
een bal (uiteraard per ongeluk) in een 
andere flight slaat, want die bestaat altijd 
uit een rugbyspeler, een professioneel 
worstelaar, een veroordeeld moordenaar 
en iemand van de FIOD.

Ook golf heeft 
wetten…

Ingezonden door FTK
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Golfballen uit 
hetzelfde doosje 
hebben de neiging 
elkaar te volgen, met 

name als het gaat om out of bounds of richting 
water. Zie ook wet 3.

De laatste 
drie holes van 
een ronde 
zullen je score 

automatisch aanpassen aan wat het in 
werkelijkheid zou moeten zijn.

Aangezien slechte 
slagen uitsluitend 
in groepen van 
drie voorkomen, is 

de vierde achtereenvolgende slechte slag 
onherroepelijk het begin van een 
volgende reeks van drie. 

De kortste afstand 
tussen twee punten 
op een golfbaan is 
een rechte lijn die 

meestal direct en precies door het midden 
van een zeer grote boom loopt. 

Iedere keer dat 
een golfer een 
birdie maakt moet 
hij vervolgens 

een double of triple bogey maken om het 
fundamenteel evenwicht in het universum 
te herstellen.

Vraag nooit aan 
uw flightgenoten 
of u de green met 
een bepaald ijzer 

kunt halen. Het antwoord zal altijd zijn: 
......”uiteindelijk wel...........”.

Maak geen 
aanmerkingen op een 
medespeler die steeds 
weer op zijn horloge 

kijkt. Het is naar alle waarschijnlijkheid een 
kompas.

Koop nooit een putter 
voordat je de kans 
hebt gehad om er mee 
te gooien.

Het is altijd 
weer verrassend 
eenvoudig om een 15 
meter putt te maken 
als het je negende 
slag is.

Je kunt een 100 
meter brede fairway 
10% van de tijd raken 
en een tak van 1 cm.
90% van de tijd.

Een bal die je van 50 
meter in de rough 
kunt zien liggen is 
nooit de jouwe.

Golf moet men 
tenminste éénmaal 
per maand opgeven.

Veel speelplezier !!!
© FTK
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