
Van de redactie

Wat hebben we toch een geweldige zomer gehad! 
Soms zelfs te mooi om een rondje op de golfbaan te 
lopen!

Toch waren alle evenementen en wedstrijden 
uitstekend bezocht. Niemand liet zich kennen en 
met veel enthousiasme en vooral veel water tegen 
uitdroging werd het volle programma gespeeld.

De Ryder Cup was, zoals altijd, weer een prachtig 
evenement met het rode team als glorieuze winnaar. 
Ook de zomeravondwedstrijden werden druk bezocht. 
Helaas vielen er twee avonden uit, één vanwege de 
hitte en de laatste wegens wateroverlast op de (te) 
droge grond. Wat een tegenstelling!

De Tiger competitie kwam ook tot een einde na 12 
wedstrijden, ook hier met één afgelasting wegens de 
warmte. Veel deelnemers vonden de “Who’s afraid of 
Red, Yellow and Blue” wedstrijd een echte uitdaging 
in de zomerwarmte en ook daar was de stemming 
uiteindelijk opperbest. 

Alle evenementen en wedstrijden waren weer perfect 
georganiseerd!

In deze nieuwsbrief veel bijdragen van de diverse 
commissies en een interessante (veel voorkomende!) 
regeluitleg. Ook een bijdrage om PDF berichten beter 
te kunnen lezen is van belang. De Heerendag levert 
een bijdrage om nieuwe(re) heren uit te nodigen 
op de Heerendag. En natuurlijk, zoals beloofd, het 
tweede deel van het “Geestelijk Blessureleed” dat 
ons allen steeds weer kwelt.

Kortom, van alles te lezen, te leren en soms ook te 
vergeten. Veel leesplezier!
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Schrijf je nu in!

De Najaarstour van de NGF is een laagdrempelige competitie waaraan clubleden in teams 
ongeacht hun spelniveau kunnen meedoen. 

Er zitten 4 spelers in een team en in principe 4 teams in een poule. Die 4 teams spelen op 4 
zondagen tegen elkaar. Dat is de opzet. De teams komen uit voor een golfvereniging en de 
deelnemers moeten dan ook lid zijn van die vereniging. Maar verder zijn er geen eisen: iedereen 
mag meedoen en elke combinatie van spelers is mogelijk: man, vrouw, golfprofessional of (redelijke) 
beginner. Er wordt ingedeeld op regio, zodat de reistijden beperkt blijven. De spelvorm is 18 holes 
individueel Stableford met handicapverrekening. Er geldt een maximum EGA Handicap van 36.0.

Dus 4 keer spelen op 4 zondagen in een (mixed) team van 4 spelers, waarvan 1 keer op de eigen 
baan. De speeldagen zijn op zondag 14, 21, 28 oktober en 4 november. De finale, waarvoor alle 
poulewinnaars zich zullen plaatsen, zal op zondag 11 november zijn. Mocht je niet alle zondagen 
kunnen meespelen, geef dat dan aan op het inschrijfformulier. Wij proberen je dan in te delen met 
iemand voor wie dat ook geldt. 

Deelnemende verenigingen zijn akkoord gegaan met het berekenen van een maximale greenfee 
van € 35.- per speler van de bezoekende teams. 

Het volledige reglement van de Najaarstour 2018 vind je hier. 

Er is vooralsnog plaats voor 2 teams, dus in principe 8 speelsters/spelers. Wie het eerst komt, het 
eerst maalt.

Inschrijven is mogelijk t/m 23 september. Meer informatie is te lezen op GOLF.NL.
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Namens het Bestuur en de Wedstrijdcommissie vertellen Saskia en Bert 
het e.e.a over de Wedstrijdcommissie en de wedstrijden die door ‘de 
Nunspeetse’ worden georganiseerd.

Vraag van Bert: Wil je jezelf voorstellen? Mijn naam is Saskia ten Have-Sirag. Ik woon 
in Apeldoorn en ben getrouwd met Jan. Al bijna 20 jaar ben ik lid van ‘de Nunspeetse’. 
Sinds kort maak ik deel uit van de Wedstijdcommissie kort genoemd WECO. Als extra 
aandachtsgebied ga ik regelmatig iets schijven over de wedstrijden of iets wat daarmee 
samen hangt. De wedstrijden worden goed bezocht door een vaste groep van leden. 
Graag zouden we ook nieuwe leden en leden die al wat langer lid zijn, maar niet zo vaak 
wedstrijden spelen, willen enthousiasmeren om eens mee te doen. Je ontmoet steeds 
andere leden doordat er bij iedere wedstijd andere indelingen in de startlijst worden 
gemaakt.

Kun je uitleggen waar men informatie kan vinden? Met onderstaande alinea’s willen 
wij nieuwe leden en leden die minder vaak mee doen aan wedstrijden helpen wegwijs te 
worden op de site: 

Hoe log je in als nieuw lid van de Nunspeetse? Je gaat naar de volgende site: 
www.denunspeetse.nl. Op de bovenste regel in je scherm, op het 2e item van links, 
kun je klikken op “Inloggen”. Bij gebruikersnaam vul je je mailadres in en vervolgens je 
wachtwoord. Zo kom je op Proware. Als je jouw e-mailadres en wachtwoord opslaat, kun je 
elke keer daarna via dubbelklikken op “Inloggen” direct in Proware komen.

Op Proware kun je onder Wedstrijden>Kalender en daarna de datum van een bepaalde 
wedstrijd aanklikken: dan zie je bij een specifieke wedstrijd de spelvorm (bijvoorbeeld 
stableford of strokeplay), helemaal onderaan is te zien met welke handicap je kunt 
inschrijven. De wedstrijdleiding staat benoemd met telefoonnummer en het inschrijfgeld 
voor die wedstrijd. Circa 2 dagen voor de wedstrijd staat ook de startlijst, met wie je tijdens 
deze wedstrijd speelt en welke lussen, op de site. Via het blokje “Inschrijven” kun je jezelf 
inschrijven. Via het blokje “Vriend”, kun je een vriend/vriendin/partner inschrijven. Nadat je 
dat gedaan hebt wordt je naam zichtbaar onder inschrijvingen. Via het blokje “Uitslagen” 
kun je na afloop zien hoe er is gescoord.

Aan welke wedstrijden kun je meedoen? Er zijn best wel redelijk wat wedstrijden waar je 
als (beginnend) golfer aan mee kunt doen; met maximale handicap 54 kun je bijvoorbeeld 
meedoen aan dames- en herendagen, zomeravonden, maandbeker 2e categorie, social 
mix 9 holes, gouden putter, de herfsttrofee en de diverse evenementen. Kijk zelf eens op 
de site wat er nog meer is. Voor nieuwe leden met een lage handicap zijn er bijvoorbeeld 
de maandbeker 1e categorie en de “Tiger”-wedstrijden (beiden tot handicap 16.0)

 Zodra je ingeschreven bent, zie je in je dashboard bij “Mijn wedstrijden” je naam staan. 
In het blok eronder zie je jouw handicap ontwikkeling (als je tenminste aan wedstrijden 
meedoet of qualifying kaarten inlevert).
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Wat is ‘less is more’ voor wedstrijd? Een leuke wedstrijd die 2x per jaar gespeeld wordt 
is ‘less is more’. Hierbij spelen de heren van de gele tees en de dames van de rode. 
Degene die over 18 holes na handicap verrekening het minste aantal slagen heeft, wint 
deze wedstrijd, dus een strokeplay spelvorm. Tevens telt deze wedstrijd mee voor de 
golfer/golfster van het jaar. Daar kom ik zo nog even op terug. Vanaf volgend jaar is bij de 
less is more wedstrijd ook een prijs te behalen voor de beste bruto score! 

En vertel eens wat over ‘Who’s afraid of Red, Yellow en Blue’ ? Hierbij worden op 1 
dag alle lussen gespeeld; Eerst starten mannen en vrouwen van de rode teebox op zuid, 
voor vrouwen is dit een bekende afstand, maar mannen vinden deze afstand wel wennen. 
Vervolgens start iedereen op de oost-lus van geel. Yellow is voor de heren een bekende 
afstand, maar de dames slaan hier niet vaak van af. Zij liggen dus met hun bal op heel 
onbekende plekken...... Als laatste lus wordt de noord lus, van de blauwe tees gespeeld. 
De 27-holes zit erop voordat je er erg in hebt. Erg leuk en gezellig om deze wedstrijd mee 
te spelen! 

Waar vind je de stand van Golf(st)er van het jaar 2018? De site bevat ook een openbaar 
deel, waar je dus niet voor ingelogd hoeft te zijn, daar wil ik ook graag wat over vertellen: 

Via de tab “Commissies” kun je van alles lezen over de vrijwilligers die zich inzetten voor 
‘de Nunspeetse’. Als je onder “Commissies”, naar “Wedstrijdcommissie” gaat, komt 
rechts in het scherm ook “Golf(st)er van het jaar 2018” zichtbaar. Door deelname aan 
verschillende wedstrijden kun je punten verzamelen voor deze eervolle vermelding. 

Zo is de overall tussenstand tot en met 28 augustus bij de heren:

1. Thijs van der Schee: 2550
2. Kees van der Ham: 2400
3. Philippe van den Boogert: 2100

 De overall tussenstand tot en met 28 augustus bij de dames is als volgt: 

1. Saskia ten Have: 2700 
2. Marianne Kers: 2550 
3. Hannie Kunzel: 1900

Kijk zelf eens de komende 
periode bij de tussenstand.
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Vraag Saskia aan Bert: Kun je namens het Bestuur aangeven wat de plannen zijn 
m.b.t. het wedstrijdprogramma voor het nieuwe seizoen: Het duurt nog even voor 
het nieuwe golfseizoen aanbreekt want ons huidige seizoen loopt van februari 2018 tot 
en met februari 2019. Eind van dit jaar en begin volgend jaar wordt er gewerkt aan het 
nieuwe wedstrijdprogramma en dit omvat alle wedstrijden van ‘de Nunspeetse’. Namens 
de Wedstrijdcommissie coördineert Jan Steenbakkers deze omvangrijke klus. Hij vraagt 
input aan alle commissievoorzitters welke plannen zij hebben en wat men als nieuwe 
activiteit in het programma wenst op te nemen. Daarna wordt een voorlopig programma 
opgesteld en dit wordt besproken met de Directie van Het Rijk van Nunspeet. 

Er is een afspraak met Het Rijk over het aantal uren dat beschikbaar is voor 
de vereniging. Dit is gelieerd aan het aantal leden. Kortom, wij dienen binnen 
een bepaalde begroting te blijven maar de ervaring is dat Het Rijk zich in deze 
flexibel opstelt.

Zoals Saskia in het begin al zei willen wij graag de leden enthousiasmeren om 
deel te nemen aan de diverse wedstrijden. Wij willen graag op de trend inhaken 
om meer 9-holes wedstrijden te organiseren met name voor werkende leden, 
leden met jongere kinderen en leden die 9 holes wel voldoende vinden. Wij zien 
dat de Senior Social Mix (voor 50 plussers) op donderdag middag een groot 
succes is en daar willen wij graag op voortborduren voor alle leden. Wij komen 
er begin van het nieuwe jaar graag op terug.

Bert Snoek en Saskia ten Have-Sirag
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€3000,-

RYDER CUP
2018

Iedere deelnemer kon bij de inschrijving op de eerste dag van de Ryder Cup loten kopen ad € 5.- voor het Rad 
van Avontuur, dat op zondag gedraaid zou worden. Toen iedereen zich had ingeschreven waren alle loten al direct 
verkocht! € 500,-  was de opbrengst, dus de eerste opsteker!
Marianne Kers, Annette Horsman en Ronald Gorel hadden zich ingezet om sponsorprijzen te verzamelen en 
hadden een aantal prachtige prijzen gekregen, die eigenlijk te mooi waren voor het Rad. Daarom werd besloten 
om na het Rad van Avontuur een veiling te houden. Het slingeren aan het Rad van Avontuur en het bingo roepen 
van de aanwezigen op het terras zorgde voor een opperbeste stemming, velen gingen er met een prijs vandoor. 

De veiling volgde. De stemming zat er al goed in en veilingmeester Ronald wist de gemoederen goed te 
bespelen. Het verloop van de biedingen was vrolijk tot aan het hilarische toe. Topprijs en laatste veiling item was 
een putter fitting sessie voor 2 personen van 2,5 uur in de Robert-Jan Derksen Academy, die uiteindelijk naar Karin 
en Harry van Dalfsen ging. Toen Ronald het bijeengebrachte eindbedrag noemde werd het spontaan aangevuld 
tot € 3000,00 door een donatie van Erna Alink. Dank daarvoor!

Waarom deze sponsoractie?
Op onze baan doen 6 buggies dienst als Handicart. Omdat het Rijk Golfbanen zelf de Handicarts koopt, 
onderhoudt, stalt en verzekert zijn deze Handicarts niet duidelijk herkenbaar als Handicart. De gemiddelde 
jaarkosten van één Handicart zijn (voor het Rijk) minimaal € 1500,-.
Het Rijk Golfbanen bepaalt niet hoeveel Handicarts er op onze baan beschikbaar zijn.  Dat wordt bepaald door 
de donaties aan de Stichting Handicart, die door de leden van onze golfvereniging bijeengebracht worden.  De 
Stichting Handicart heeft een overeenkomst met het Rijk Golfbanen en voor elke Handicart wordt € 1000,- door de 
Stichting aan het Rijk betaald. Daarnaast betalen golfers, die een Handicart gebruiken een bijdrage voor iedere 
keer, dat ze een Handicart gebruiken.
Voor 6 Handicarts moet daarom jaarlijks  € 6000,- bijeengebracht worden. Elk jaar wordt door individuele donaties 
van de leden gemiddeld € 4000,- bijeengebracht. Het resterende deel moet uit sponsoracties (zoals die tijdens 
de Ryder Cup gehouden is) komen. Ik verwacht, omdat er afgelopen jaar twee carts door individuele leden 
zijn gesponsord, dat op onze baan  komend jaar 7 Handicarts beschikbaar zijn. (In ieder geval is er een bedrag 
bijeengebracht om dat 3 jaar te kunnen realiseren). 

€3000,-

Mocht je nog geen donateur zijn, je kunt zich 
aanmelden via hier.

Als je geen Handicart gebruiker bent, is een 
donatie van € 25,- per jaar altijd van harte 
welkom.

Nogmaals namens alle Handicart gebruikers, 
sponsors van de prijzen, bieders bij de veiling, 
deelnemers aan het Rad van Avontuur en 
natuurlijk de organisatoren Marianne Kers, 
Annette Horsman, Ronald Gorel en de 
Evenementencommissie:  hartelijk bedankt!!!

Nita Bos, Handicart Consul

bijeengebracht tijdens de Rydercup 
ten gunste van de Handicarts.
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En zo zijn we al weer een eind gevorderd in de zomer van 2018. Een ongekende zomer, 
er werd zelfs een wedstrijd afgelast vanwege de hitte! Alles kurkdroog en de ballen rollen 
alsof de grond keihard bevroren is. 

Onze onovertroffen greenkeepers slaagden er in om de baan prima bespeelbaar en - voor 
het grootste deel – groen te houden. In tegenstelling tot veel andere banen, waar alleen 
de tee boxen en de greens niet geel uitsloegen. Groot compliment voor deze mannen!

Juli was een zeer succesvolle maand, met veel deelneemsters aan de damesdag. Leuk 
om te zien dat steeds meer dames de dinsdag weten te vinden en zich snel thuis voelen 
tussen de ‘oudgedienden’. Traditioneel in deze maand is de uitwisseling met onze ‘zusters’ 
van ’t Sybrook. En gelukkig werd de regentraditie doorbroken! We hebben de afgelopen 
jaren wat lopen soppen daar in het Twentse land, zo erg zelfs dat de grond onder onze 
voeten meedeinde. Nu was 
het stralend weer, met prima 
terrascondities en ouderwets 
gezellig. Op twee na bleven 
alle dames ook gezellig eten 
en vertrok iedereen tevreden 
weer naar huis. 

Hoogtepunt in augustus is 
de jaarlijkse vriendinnendag 
met dit jaar als thema FRUIT. 
Een dag ook waar oud-leden 
uitgenodigd worden als 
vriendin en weer in het vertrouwde warme bad vallen. Het gekakel was daarvan een mooie 
bevestiging! En elke keer vinden ze het jammer dat ze zijn weggegaan, want nergens is de 
Damesdag zo leuk als bij ons. Ook deze dag is zonovergoten. Gezelligheid staat natuurlijk 
bovenaan, maar stiekem wordt er toch wel gestreden om de beste score. Marianne Kers, 
met oud-lid Irene Brandsen, vegen de gehele concurrentie van de baan en ze worden 
met een prachtige score eerste. Veel hilariteit over de “straightest” op Noord-9, een paar 
dames zijn niet ‘snugger’ genoeg om de driver in de tas te laten en sloegen voorbij de lijn! 
Voor volgend jaar overweegt de Damesdagcommissie om de lijn maar tot aan de green te 
laten lopen voor deze geweldenaren.

Klapper was het diner. Onze Evert was helemaal losgegaan op het fruitthema en heeft 
een prachtig en heel lekker buffet samengesteld met in alle gerechten fruit verwerkt. Het 
buffet is versierd met fruit en ziet er zeer aantrekkelijk en mooi uit. Alle hulde voor de 
medewerkers die deze dag zo fantastisch verzorgen en ons echt in de watten leggen. Het 
is echt een feestje! Natuurlijk gaan onze vriendinnen heel jaloers naar huis.

De maand september houden we het rustig en volgen we het gebruikelijke programma. 
Op 9 oktober spelen we de Ladies Best en op 30 oktober vindt de – door Het Rijk 
georganiseerde – “Trendy Tuesday Diva Dag” plaats. Op deze dag komt de roze bus van 
Golfdiva langs en wordt de nieuwe wintercollectie van Het Rijk gepresenteerd. Noteer 
deze datum in je agenda!
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Wees welkom op de Heerendag

De Heerendag op de Nunspeetse is in de loop der jaren een niet meer 
weg te denken, wekelijks evenement. Veel deelnemers duiken iedere 
woensdag de baan op om hun golfkunsten te vertonen. Het is een 
evenement met een hoog sociaal karakter en veel gezelligheid op de 19de 

hole. Het starten op twee lussen, waardoor de starttijden dichter bij elkaar 
zijn komen te liggen, is zeer goed ontvangen en daar willen wij graag mee 
door gaan. 

Vanzelfsprekend gáát het bij de Heeren ook ergens om en wordt 
er gestreden om diverse klassementen, zoals het zomer/winter 
kampioenschap, het Hakron klassement (flesjes Hakron whisky, verdiend 
voor elke birdie) en de Heerengolfer van het Jaar. Bovendien ontvangt 
de speler met de beste prestatie van de dag een Homar/De Buuren 
Heerendagpolo. Een hot item is de Two’s Pot. Alle spelers die twee euro in 
de pot hebben ingelegd en een hole in twee slagen hebben uitgeholed, 
delen de pot! 

Iedere laatste woensdag van de maand is er na afloop een etentje. 
Ook worden er enkele golfuitjes georganiseerd, met als hoogtepunt de 
driedaagse Heerendagreis naar Duitsland in augustus. Zeer de moeite 
waard om ook in 2019 hiervoor in te schrijven, maar let op … vol is vol! :)

De Heerendag mag zich verheugen op een groot deelnemersveld, maar 
ook “nieuwe” Heeren zijn van harte welkom en bij deze uitgenodigd om 
mee te komen spelen. Geïnteresseerd? Schrijf je gerust in of spreek één 
van de commissieleden aan voor meer informatie!

De Heerendagcommissie,
Rob, Adri, Bert, Ed, Hein, Henk, Jan, John en Coen.
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GEESTELIJK 
BLESSURELEEDII
In de vorige nieuwsbrief heb ik de eerste drie fases behandeld waarin een doorsnee 
golfer zich doorgaans op het geestelijk vlak bevindt, die op welke golfclub dan ook, 
aan een wedstrijd begint. In chronologische volgorde (de volgorde derhalve waarin 
men aan een dergelijk hachelijk avontuur begint) waren dat de “drivingrange roes”, 
“tee-off terror” en het alom bekende “lengteleed”. Indien je de inhoud niet helemaal 
kunt terugroepen in je geheugen, lees dan Nieuwsbrief 3 van 9 juli 2018 nog een 
keer aandachtig door. Het is ook mogelijk dat de diverse onderwerpen menigeen 
dermate bekend voorkwamen dat sprake is van opzettelijke verdringing uit de toch 
al zo overvolle grijze cellen. Deze keer de laatste drie fenomenen die wij tijdens zo’n 
ronde altijd weer tegenkomen.

De bunkerbibbers
Heerlijk niet? Een dagje naar het strand. Dat rulle zand waarmee je met kinderen 
resp. kleinkinderen van die mooie kastelen kunt bouwen in de warme zon die je de 
zo begeerde, statusverrijkende huidskleur met bijbehorende rimpels en huidziektes 
bezorgt. Maar op de golfbaan ben je helemaal niet zo blij met dat zand!

Of dit spelletje al niet moeilijk genoeg is, zijn er ook nog van die onnatuurlijke 
zandkuilen die men vergeten is dicht te gooien bij de aanleg van de baan en die jouw 
plezier danig kunnen bederven. Vooral de zgn. potbunker waar je tegen een wand van 
….pak weg …1½ tot 2 meter hoog opkijkt en waaruit je dan jouw bal dan ook nog moet 
zien te slaan, is sterk favoriet bij golfcourse-architecten. Na, gemiddeld 3 – 4 slagen is 
je bal meestal weer op iets groens beland, maar je dag is inmiddels goed verpest!

Elke keer als je jouw bal in zo’n bouwput ziet verdwijnen beginnen de bunkerbibbers.
Hoe zal hij liggen, vast en zeker weer net onder een overhangende rand of zodanig 
ingebed dat je nog net 1½ millimeter van de bal kunt ontdekken. Aanspreekbaar 
ben je inmiddels al helemaal niet meer. En natuurlijk staat er, zoals altijd als jij uit 
die bunker moet slaan, weer een forse tegenwind, waardoor je zo’n kilootje of twee 
zand in je ogen, haren en tussen je kleren geblazen krijgt. Je moet immers zand 
“meenemen” als je uit een bunker wilt slaan!!!
Dat je bunkerslagen ook kunt oéfenen is nog niet bij je opgekomen, omdat je dat 
gewoon vervelend en saai vindt.

TIP:
Als je niet bereid bent om deze situatie regelmatig te oefenen, zorg dan tenmínste dat 
je niet in die bunker terecht komt!

Waterworries
Iedere morgen stap je onder de douche, alwaar je luid zingend (voor de 
ochtendmensen onder jullie dan) het nat over je lichaam laat stromen.
En toch ben je bang voor water. Waarom thuis niet en op de golfbaan wel?
Simpel: niet zozeer om jezelf, want je ligt nog liever zelf in die vijver met het kroos uit 
je oren bungelend, maar om dat bálletje dat daarin terecht is gekomen.
Je vindt het niet alleen zielig omdat je balletje niet kan zwemmen of omdat je net 
zo’n spiksplinternieuwe peperdure Titleist ProV1 bal in gebruik hebt genomen, maar 
het zit hem vooral in die strafslag die je even niet kunt gebruiken!
Dat je tot dan toch al 14 slagen boven je handicap liep doet niet ter zake op een 
dergelijk belangwekkend moment.
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Als er aan de rechterkant van een hole water ligt kun je menig lijder aan 
waterworries uiterst links van de fairway zien lopen, met die angstige blik in de ogen 
van een opgejaagd stuk wild. Niet dat dit helpt, want de aantrekkingskracht van 
dat water is zo sterk dat je bal er altijd steevast in terecht komt, ook al lijn je 90° de 
andere kant op.

TIP:
Mik op het water! Als de desbetreffende plas niet ál te groot is, dan ben je er zeker van 
dat je bal er niet in terecht komt, zoiets dus als met je afslag op de fairway mikken!

Kies ook vooral zorgvuldig de baan uit waarop je gaat spelen. Bij aanwezigheid van 
meer dan één waterpartij, haak je gewoon af.
Nog een andere mogelijkheid is om de betreffende hole uitsluitend met je putter te 
spelen tot je de waterpartij voorbij bent.

PUTTERPAIN
Uiteindelijk komt er toch een moment dat je bal op de green is terecht gekomen. 
Er moet dus geputt worden en je weet dat dit een uiterst belangrijk onderdeel van 
het golfspel is. De lange putts vormen geen probleem. De hole is nog zo ver weg dat je 
rustig de bal richting dat gapende gat kunt dirigeren.
Té rustig dus, omdat de bal op ongeveer 2½ meter voor de hole er mee uitscheidt. Op 
de hole daarna zorg je er dan wel voor dat je putt niet te kort is, met het gevolg dat hij 
zeker 1½ tot 2 meter voorbij de hole schiet.
En daar begint de ellende! Elke afstand tussen de 10 centimeter en 2½ tot 3 meter 
geeft je hartritmestoornissen, knikkende knieën en klamme handen, want die putt 
behoor je gewoon te maken! Niet dus.

Alleen als je in je eentje ’s avonds even 9 holes loopt wil hij af en toe nog wel eens 
vallen, maar tijdens een wedstrijd? Geen schijn van kans! Dan sta je stijf en groen van 
de zenuwen en mag je nóg blij zijn met die drie-putt.
Maar het kan aan je putter liggen, of aan het lawaai van dat blaadje aan die boom dat 
net in een windvlaagje omdraaide, of aan je tegenstander en flightgenoot die net met 
zijn ogen knipperde, ook al was hij/zij uit beeld, of aan dat ene grassprietje dat net 
anders groeit dan al die andere grassprietjes. Had je trouwens ook niet even langer 
moeten kijken? En uit een andere hoek? Het is altijd dat ene puttje waardoor je net de 
maandbeker niet wint, de finale niet haalt of één slag buiten de buffer speelt. Al die 
blunders die je onderweg maakte zijn natuurlijk nooit de oorzaak van dit falen, nee….
het is altijd die éne verd………..de putt!

TIP:
Hoe gek het ook klinkt, maar putten is ook te oefenen! Er bestaan zoiets als 
oefengreens. Vraag maar eens rond, men kan ze je vast wel aanwijzen. Maar voordat 
je daar aan begint kun je ook een andere putter kopen, want daar zou het bèst wel 
eens aan kunnen liggen. Herhaal dit totdat je een putter hebt gevonden die dat 
balletje wèl in één keer in de hole laat verdwijnen. Eéns in de 6-8 weken een nieuwe 
putter is ongeveer de norm en het gemiddelde. Mocht je in het uiterste geval alsnog 
tot oefenen besluiten, neem dan thermosfles, boterhammen en een goed excuus voor 
thuis mee. Vier uur per dag om te beginnen is voldoende. Daarna kun je het langzaam 
opvoeren tot dagvullend. Vergeet dan ook niet een zaklantaarn mee te nemen!
 
Laat je geestelijk welzijn niet teloor gaan, maar denk eens na over het bovenstaande 
en onderken je specifieke problemen op elk onderdeel van het soms oh zo irritante 
golfspelletje. Alleen dán kun je jezelf wapenen tegen de gevaren van het geestelijk 
blessureleed. Er voor eens en altijd mee ophouden is ook een optie.
Maar als je scores plotseling een flinke duik nemen dan is het duidelijk dat je deze 
nuttige tips ter harte hebt genomen, dan wel onderkend hebt en op de goede weg 
bent. 

Succes!

Ingezonden door FTK
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DROPPEN IN DE BUNKER

Mag ik droppen in de bunker?
Met enige regelmaat krijg ik de volgende vraag: “Ik heb mijn bal in de waterhindernis bij Zuid 9 geslagen, 
ongeveer halverwege de bunker die naast het water ligt. Als ik twee stoklengtes uitmeet vanaf de grens 
van de waterhindernis, kom ik uit in de bunker. Mag ik de bal dan droppen in de bunker? “

Het antwoord is heel simpel: ja dat mag

Waar staat dit in de regels? Dit is terug te vinden in de Decisions en wel in 
D261/2:

Q.: A player’s ball lies in a water hazard. In applying Rule 26-1b, the player 
drops a ball in a bunker or another water hazard. Is this permissible?

A.: Yes.

Uiteraard snap ik dat het niet leuk is om de bal dan in de bunker te droppen. Maar de gedropte bal ligt 
daar misschien wel beter speelbaar dan een gedropte bal in de heide in het smalle stukje tussen de 
grens van de waterhindernis en de grens van de bunker!

LET OP:  Met ingang van 1 januari 2019 veranderen de regels wat betreft 
droppen. Vanaf die datum hoeft er niet langer vanaf schouderhoogte 
gedropt te worden maar kan je droppen vanaf kniehoogte. De kans dat 
je bal na een drop in de bunker geplugd ligt is kleiner en dan heb je een 
betere ligging van de bal.
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Nathalie Kramer en Jan van de Craats 
onlangs clubkampioen matchplay 
geworden zijn?

De dames eervol tweede zijn geworden 
bij “The Battle of the sexes”?

Je jezelf nu al kan inschrijven voor 
de NGF najaarscompetitie en de NGF-
competitie 2018? Schrijf je hier in!

Pro-tip voor de hogere handicapper (HCP 36)
Eigenlijk dezelfde tactiek gebruiken als voor de lagere 
handicapper. Laat de driver in de tas en sla en voor de tweede 
slag een makkelijke club waar je recht mee kunt slaan om 
bovenop het plateau te komen. Speel deze hole als een par 
5 en misschien met een goede putt wordt je verrast met een 
par!

Let op: de vlaggenstok is langer dan de andere pins op de 
baan waardoor het lijkt alsof de afstand naar de green korter 
is. Bereken de afstand naar de green zorgvuldig en neem 
genoeg club voor je 3e slag. 

Namens de golfschool veel plezier met de uitdaging van deze 
mooie hole.

Ik ben van mening dat deze lange par 4 hole de moeilijkste 
uitdaging geeft van alle holes op de Nunspeetse.

Pro-tip voor de mid-handicapper (HCP 18)
Een par scoren op Zuid-5 is geweldig maar een bogey maken 
op deze lange smalle hole is ook prima. Een goed ‘game 
plan’ zou kunnen zijn dat je een houten 3 neemt vanaf de tee 
waardoor de fairway bunker aan de rechterkant niet gehaald 
wordt. Voor deze bunker blijven zorgt ervoor dat je naar het 
breedste deel van de fairway slaat en meer ruimte hebt voor 
een kleine afwijking, bij voorkeur iets aan de rechterkant. Is 
dit gelukt dan zie je dat de ingang naar het tweede gedeelte 
van de fairway erg smal is en daarom adviseer ik om een club 
te gebruiken die bovenop het plateau komt en ongeveer 110 
meter voor de green belandt. Van hier uit sla ja een kort ijzer 
naar deze grote green. Zo kun je een makkelijke bogey maken.

TIP VAN DE PRO: ZUID-5
een bijdrage van onze golfprofessionals 
namens de golfschool

WIST JE DAT...
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Problemen om PDF-documenten te lezen?

Heb jij ook problemen met het lezen van PDF-documenten op je telefoon, tablet of 
PC? De oorzaak ligt hoogst waarschijnlijk in de verouderde software op je apparaat. 

Wij gebruiken actuele versies van software om de website zo veilig mogelijk te 
houden. Ook voor jou is het van belang om zo actueel mogelijke software en 
virusscanners te gebruiken. Dit kun je doen door regelmatig de software en/
of operating system op je PC, telefoon of tablet bij te werken. Vaak gebeurt dit 
automatisch. 

Zo niet? Stel dit dan in of doe het periodiek handmatig. Je zult zien dat je 
daarna de PDF-documenten weer zonder problemen kunt lezen en 
je verder ook beter beschermd wordt tegen schadelijke software en 
ongewenste e-mail welke Malware en Ransomware etcetera bevatten. 

Communicatiecommissie

Berichten die vanaf heden alleen na inloggen kunnen worden gelezen.

De afgelopen tijd heeft ons geleerd dat sommige (verdrietige) berichten in verband met de privacy
 niet geschikt zijn voor het openbare deel van onze website.

De berichten blijven op zich als “nieuwsbericht” aangeboden worden, maar het betreffende nieuws-
bericht zal je vragen om in te loggen. Dit gaat op dezelfde manier als wanneer je inlogt voor Proware 
om je voor wedstrijden in te schrijven, starttijden of uitslagen te bekijken, met je eigen gebruikers-
naam en wachtwoord.

Gegevens kwijt of vergeten?
Bekijk op de homepage dan de handleiding van Proware en probeer het daarna opnieuw.
Na het inloggen, op het besloten gedeelte dus, opent het betreffende bericht ( meestal gaat het om 
een “In memoriam”) zich dan automatisch.

Vraag niet direct om ondersteuning aan onze vrijwilligers die al het werk voor onze website doen en
daar al veel werk aan hebben! Zij kunnen deze vragen, die over normaal gebruik van de site van de
vereniging gaan, niet allemaal behandelen!

De procedure is in principe heel simpel, maar volg nauwkeurig de aanwijzingen op en noteer altijd
 je inlognaam en wachtwoord van de Nunspeetse ergens waar het eenvoudig terug is te vinden.
Er zijn tenslotte al voldoende andere codes die je moet onthouden.
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