
Van de redactie

Het is weer herfst. De bladeren vallen in grote getale van de 
bomen en zelfs Koning Winter klopt ’s nachts al aan de deur.
Een bal in het bos geslagen zorgt voor langer zoeken dan 
normaal door de dikke bladerdeken die zich over dat kleine 
balletje heeft ontfermd. Dit is voor dit jaar dan ook de laatste 
nieuwsbrief die je kunt verwachten. 
Het is weer een mooi jaar geweest met vele hoogtepunten, 
maar wederom hebben wij helaas ook weer afscheid moeten 
nemen van enkele leden die ons dit jaar zijn ontvallen. De 
golfer en golfster van het jaar zijn inmiddels ook bekend. Deze 
eer viel dit jaar bij de dames te beurt aan Saskia ten Have en 
bij de heren aan Kees van der Ham. Prachtige prestaties en 
beiden van harte gefeliciteerd! Chapeau!

In deze nieuwsbrief weer genoeg leesplezier met bijdragen 
van het bestuur, de Damesdag-, de Senioren-, Evenementen- 
en de Handicap en Regelcommissie. Vooral de laatste heeft 
belangrijke mededelingen in verband met de vele nieuwe 
golfregels die met ingang van 1 januari 2019 van kracht gaan 
worden. Niet overslaan!!!
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Wist je dat ‘De Nunspeetse’ 
op social media te volgen is?

Nr. 5 2018

Ook een (dit keer aanzienlijke) bijdrage 
van onze columnist, die een voorbeeld 
geeft van service die je kunt/mag/droomt 
te verwachten op een golfbaan. Veel 
genoegen met deze nieuwsbrief. Lees 
hem op een goed moment bij de open 
haard met een lekker glaasje geestrijk 
vocht naast je.

De redactie wenst een ieder mooie 
feestdagen, een goed uiteinde en een nog 
beter begin van 2019 met vooral goede 
golf voornemens.
Tot volgend jaar!
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Nieuws van de Bestuurstafel 

Wat waren de aandachtspunten van het bestuur in de afgelopen periode?

Het ledenaantal
We nemen een positieve ontwikkeling waar, er melden zich namelijk telkens weer nieuwe 
leden. Gaat dit ook bij de ingang van een nieuw contributiejaar door?  Mede dankzij 
diverse acties, o.a. op social media en de open dag blijft de aandacht gericht op werving 
van nieuw talent.

De open dag
We kijken terug op een zeer geslaagde open dag, die, mede dankzij de grote inzet van 
Medi Holstege, een succes werd. Ook de media besteedden er goede aandacht aan. 
Het heeft in ieder geval geleid tot een mooi aantal aanmeldingen voor proeflessen en 
kennismakingsbezoeken, ook bij de jeugd.

Directiewisseling Het Rijk
Er is afscheid genomen van de directeur Eric van de Zwaluw, overleg geweest met de 
Algemeen directeur van het Rijk, Hans Blaauw en sinds kort is bekend dat per 1 januari 
a.s. Peter Hemmen aantreedt als nieuwe manager van het Rijk van Nunspeet. Het bestuur 
ziet uit naar een prettige samenwerking.

De Kreziecup op 3 november
Ook dit jaar was dit weer een gezellige dag, met name gericht op commissieleden en 
leden van verdienste. Goed dat er hiervan zovelen actief zijn. Door een aantal kleine 
commissies was een verrassende wedstrijd uitgezet. De maaltijd na afloop was weer 
heerlijk. Het was mooi dat de voorzitter kon constateren dat alle commissies op dit 
moment goed bezet zijn en dat er van niemand afscheid hoefde te worden genomen. Jos 
Schoot Uiterkamp kreeg de zeer verdiende waardering voor zijn werk als webmaster met 
de titel en bloemen van “Commissielid van het jaar”.

Golfactiviteit voor hoge handicappers
Bestuur en ledencommissie hebben op 10 november een golfactiviteit (texas scramble) 
georganiseerd voor leden met een hoge handicap, om ook hen te betrekken bij onze 
activiteiten. Ondanks een beperkte deelname en slecht weer, een geslaagde middag en 
diverse aanvragen voor een vervolg.

Sponsorbeleid
Het bestuur beraadt zich op dit moment op nieuwe initiatieven voor het aantrekken van 
sponsoren. Zij moeten daardoor meer zichtbaar worden binnen de club en de ontvangen 
middelen moeten ook meer gericht kunnen worden ingezet.

En verder werd er ook aandacht besteed aan:
- het wel en wee van de diverse commissies;
- uitbreiding handicarts-bestand (donateurs welkom!);
- jeugd- en familiegolf (nieuwe impulsen);
- komende activiteiten zoals: slottoernooi, oliebollenwedstrijd, nieuwjaarsreceptie;
- een nieuw begrotingsjaar.

November 2018  
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Evenementencommissie
Rabobank

Op zaterdag 17 november vond het Rabo Slottoernooi plaats. Het was prachtig 
weer en we speelden een heel gezellige Texas Scramble wedstrijd. Omdat er maar 
30 deelnemers waren  waren flights van drie deelnemers de beste optie. Na afloop van de wedstrijd 
hebben we lekker geborreld met heerlijke hapjes. Aansluitend was het diner weer 
uitstekend, met dank aan de horeca. Aangezien het de tweede keer is dat het 
aantal deelnemers aan deze wedstrijd zo laag is, gaan we ons beraden hoe we 
dit evenement verder vorm gaan geven.

De volgende wedstrijd staat echter alweer in de startblokken. Kerst moeten 
nog komen, maar wij zijn al bezig met de oliebollen-wedstrijd op 28 
december. Dat is altijd een gezellige en drukbezochte wedstrijd (vorig 
jaar waren er 92 deelnemers) waar u zich nu al voor kunt inschrijven, zie 
hiervoor de poster. Ook volgend jaar zal de evenementencommissie 
vanzelfsprekend weer een aantal gezellige wedstrijden organiseren.

In Proware is ruimte om een foto van jezelf op te slaan. Veel leden hebben hier geen foto 
of een verouderde foto staan. Voor je medeleden is het erg prettig als ze van te voren 
kunnen zien met wie ze spelen, daarom vraagt het bestuur of je een actuele pasfoto in 
dit smoelenboek zou willen plaatsen.

Smoelenboek

Het is heel eenvoudig.
Log in op Proware, en kies in het 
rechter blok waar jouw naam 
staat voor “Details”. In het tab-blad 
“Overzicht” is plaats voor een (pas)
foto. Kies voor “Verander foto”, dan 
kom je gelijk in je eigen pc waar je 
een foto van jezelf kunt selecteren. 
Selecteer een geschikte foto en kies 
“Opslaan”. Je krijgt ten onrechte 
de melding dat de pasfoto niet 
beschikbaar is. Dit mag je  negeren. 
Je sluit  Proware af en  na opnieuw 
openen staat de zojuist geselecteerde 
foto er.

Je medeleden zullen je dankbaar zijn. 3



wedstrijd
Oliebollen

Doe mee en
schrijf je snel in!
(€ 5,00 per deelnemer)

Ontvangst vanaf       09.30 uur
Aanvang wedstrijd   10.30 uur

Evenementencommissie

De Evenementencommissie, nodigt je nu alvast van harte uit om je in te schrijven voor de 

Oliebollenwedstrijd op 28 december

Stableford met hidden holes
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DE REGELS M.I.V. 2019

Het jaar 2019 nadert met rasse schreden en dat betekent ook dat op 1 januari a.s. de 
golfregels drastisch wijzigen. Op Golf.nl, en op de facebookpagina van de NGF staat 
inmiddels allerlei informatie. In de maand november worden er door de NGF maar liefst 6 
regelseminars georganiseerd om de Regel- & Handicapcommissies en Wedstrijdcommissies 
te informeren over de veranderingen. De leden van deze commissies moeten immers weer 
de leden van de golfverenigingen informeren en bijspijkeren. Ronald Gorel en John Vunderink 
hebben eveneens een regelseminar bezocht. Dit seminar was bijzonder leerzaam. Veel tijd is 
besteed aan de praktijk. In het kantoor van de NGF in Utrecht waren 5 situaties uitgebeeld, te 
weten: de afslagplaats en out of bounds, abnormale terreinomstandigheden, hindernissen, 
bunker en de green. 

Met allerlei praktijksituaties werd uitgelicht wat de veranderingen in de regels zijn met ingang 
van 1 januari 2019. Iedereen kreeg het nieuwe Engelstalige regelboek mee naar huis en de 
Engelse versie van de spelerseditie van de regels. Dit laatste boekje komt eind van het jaar 
of begin 2019 uit in het Nederlands. Het is heel leesbaar en voorzien van allerlei plaatjes die 
behulpzaam zijn bij het verklaren van de regels. Verder verschijnt er nog voor de Handicap- & 
Regelcommissies “The Official Guide to the Rules of Golf”. Dit was voorheen het “Decisions 
Book” waarin de Decisions en voorbeelden van Local Rules zijn opgenomen.

Om de leden van De Nunspeetse te informeren over de nieuwe regels zullen er begin januari 
één of meerdere regelavonden worden georganiseerd. Daarnaast zal er voor competitieteams en 

overige belangstellenden de mogelijkheid worden geboden om een praktijk regelles te volgen op de 
kleine baan. In deze les zullen spelsituaties en de veranderingen in de regels worden toegelicht.

De regelavonden zullen worden aangekondigd op de website van De Nunspeetse. 
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DE REGELS M.I.V. 2019

De voorbereiding kan voor iedereen nu uiteraard al beginnen. Op het Youtubekanaal van de 
NGF staan 25 filmpjes waarin de belangrijkste veranderingen worden toegelicht.

Zie hier de video.

De veranderingen in de golfregels hebben tot gevolg dat de local rules zullen wijzigen. Dit is nog een 
behoorlijke klus omdat de nieuwe local rules moeten worden goedgekeurd door de NGF. Wij streven ernaar 
de nieuwe local rules in januari 2019 op de website van De Nunspeetse te publiceren. 

1. Zoektijd - verkort van 5 naar 3 minuten;
2. Bal bewogen tijdens zoeken – terugplaatsen, geen straf;
3.	 Je	hoeft	niet	te	melden	dat	je	je	bbal	gaat	identificeren;	wel	je	bal	markeren;
4. Ingebedde bal – ontwijken zonder straf, overal op de baan (behalve in zand;
5. Meten van de dropzone – gebruik je langste club (maar niet de putter);
6. Droppen – kniehoogte in plaats van schouderhoogte;
7. Droppen – de bal moet in de dropzone vallen en tot stilstand komen;
8. Als je je bal opneemt om een belemmering te ontwijken, mag je een andere bal pakken;
9. Bal raakt speler of uitrusting – geen straf;
10. Bal meer dan éénmaal raken (double hit) – telt als een slag, geen straf;
11. Losse natuurlijke voorwerpen – mogen overal worden weggehaald;
12. Je mag het zand in de bunker alleen bij de bal niet aanraken (en je mag niet testen);
13. Een onbespeelbare bal buiten de bunker droppen mag – met twee strafslagen;
14. Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty areas) genoemd;
15. Bij een rode hindernis mag jeniet meer aan de ‘overkant’ droppen;
16. Je mag de grond of water in hindernissen aanraken;
17. Stand innemen op een verkeerde green is niet toegestaan;
18. Bal beweegt op de green nadat deze is gemarkeerd – terugplaatsen (geen straf);
19. Bal per ongeluk bewogen op de green – terugplaatsen (geen straf);
20. Je mag alle schade herstellen op de green;
21. De bal mag de vlaggenstok in de hole raken;
22.	 Een	bal	die	klem	zit	tussen	de	flaggenstok	en	de	rond	van	de	hole	is	uitgeholed;
23. Je mag geen club langs je voeten leggen om ‘op te lijnen’;
24. Een caddy mag niet helpen met ‘oplijnen’;
25. Speel zo vlot mogelijk: ‘Ready golf’.

De 25 belangrijkste wijzigingen in de Golfregels 2019 zijn:
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van de

De tweede dinsdag in oktober werd de LADIES BEST gespeeld, zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief. 
Dé wedstrijd - op uitnodiging - voor alle dames die het afgelopen Ladies Best jaar een damesdag hebben 
gewonnen en/of hun handicap hebben verbeterd. Degenen die niet uitgenodigd waren, speelden natuurlijk gezellig 
mee in een aparte wedstrijd en deelden wel mee in de prijzen van deze dag. 

Het was een prachtige dag, zonovergoten en weer prima georganiseerd. De feestvreugde werd nog verhoogd 
door de medewerkers van de bediening en de keuken. Het eten was geweldig en de gedekte tafels en de 
bediening voorbeeldig. Nikki had de prijzentafel prachtig opgebouwd, zodat Tineke alleen de prijzen nog maar 
neer hoefde te zetten. 31 Dames streden om het kroontje en Wilma Hardeveld ging ermee vandoor. Een zeer 
geslaagde dag die we volgend jaar natuurlijk weer organiseren.

30 Oktober vond de Trendy Tuesday Diva Dag plaats, eigenlijk een normale wedstrijd, maar gevolgd door een 
heuse modeshow. Zowel Het Rijk van Nunspeet als Golf Diva gaven een modeshow van de wintercollectie en 
daarna konden de dames – met aantrekkelijke kortingen – op hun gemak passen en kopen. Het Rijk had er alles 
aan gedaan om het een echte Diva Dag te laten zijn. De shop was leuk versierd, voor een zeer aantrekkelijke prijs 
kon iedereen na afloop genieten van een verrukkelijk hapjesbuffet en als klap op de vuurpijl werden de prijzen 
voor deze dag door Het Rijk gesponsord. Er wordt nu al aan gewerkt om volgend jaar – hopelijk tijdens de 
vriendinnendag – weer in samenwerking met Golf Diva, een Trendy tintje toe te voegen, zodat veel meer dames 
kunnen genieten van de prachtige mode en accessoires. 

Het weer bleef maar mooi en wat hebben we genoten van het terras! De eerste keer weer de prijsuitreiking 
binnen: dat was echt wennen. 

En toen werd het toch echt herfst, op de eerste echte koude dag hebben we de sluiting van het zomerseizoen 
‘gevierd’ met de uitslag van onze Play & Go competitie. In 10 wedstrijden, van maart tot en met november, werd 
gestreden om de titel van ‘Play & Go koningin’. Uitleggen hoe de puntentelling tot stand komt vergt hier te veel 
tekst. Hoofdzaak is de vermelding van de winnares: Corinne Noordman. En dik verdiend! De prijsuitreiking vond 
plaats tijdens het Indisch buffet, in een gezellige ambiance, dicht bij het haardvuur. De Play & Go wedstrijden zijn 
een succes en ook deze formule zal in 2019 weer een vervolg krijgen.
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van de

In de laatste weken van 2018 rest ons nog de Kerstwedstrijd (18 december). 
Alle dames zijn hiervoor natuurlijk van harte uitgenodigd! 

18 December is ook de laatste damesdag van dit jaar, Kerst en Nieuwjaar vallen op onze dinsdag. Onze eerste 
wedstrijd in 2019 wordt gespeeld op 8 januari, die afgesloten wordt met de nieuwjaarsborrel.

Mijn eerste jaar als voorzitter zit er bijna op. Het is voorbij gevlogen en ik heb veel geleerd. ‘Mijn’ dames vormen 
een geweldig – goed ingewerkt, harmonieus en behulpzaam – team en ik prijs mezelf gelukkig met deze kanjers! 
Daarnaast was het prima samenwerken met sales, de keuken, de bediening van Het Rijk en daar zijn we heel blij 
mee. Wij kijken terug op een prima en zeer goed bezet 2018 en met veel plezier kijkt de commissie vooruit naar 
2019. 

De voorzitter
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De senioren November 2018
Nieuws van de Seniorencommissie

mail: senioren@denunspeetse.nl

Met vriendelijke groet,
ook namens Herma, Patricia en Ferdy

Jaap van Petegem

Op dit moment zitten we in de vierde en 
laatste serie van de Senior Social Mix 2018. 
We kunnen ons verheugen op een nog steeds 
stijgende belangstelling. Sinds begin van dit 
jaar hebben al 65 (!) leden één of meer (of heel 
veel) keren meegespeeld. De laatste weken zijn 
er zeker 9 flights per keer.
Vanwege het mooie weer en de grote 
belangstelling hebben we besloten om nog 

twee keer extra te spelen, waardoor 13 december de finalewedstrijd is. Dan worden ook de 
periodewinnaar en de winnaar van de (nieuwe) wisselbeker: “meest succesvolle Seniorenmixer 
2018”  bekendgemaakt en gehuldigd. De Senior Social Mix (9-holes, gemengd, 
donderdagmiddag, gezellige nazit) voorziet duidelijk in een behoefte.

In 2019 beginnen we (ijs en weder dienende) half januari weer en willen dan het hele jaar – dus 
iedere donderdag – spelen.

Op de donderdagen van 15 november tot 13 december is ook weer de jaarlijkse winterfit-
training. Helaas iets minder deelnemers dan vorig jaar, maar we hebben toch besloten 
in drie groepen te draaien, telkens onder leiding van één van de beide PRO’s en de 
golffysiotherapeut Patrick vd Meijden. Het is opvallend dat vooral eerdere deelnemers 
enthousiast zijn en zeggen er baat bij te hebben en dat we – helaas – nog maar weinig nieuwe 
winterfitters zien. 
We zullen komend voorjaar inventariseren of er belangstelling is voor een geheel nieuwe 
groep winterfitters. Inlichtingen en aanmeldingen kan via senioren@denunspeetse.nl.

Solo-spelers en wedstrijdmijders gezocht. Je ziet ze met de 
nodige frequentie op de baan, de leden die er plezier in 
hebben om alleen een rondje te lopen (9 of 18 holes). Er kan 
echter een moment komen dat je denkt: Och, het zou ook 
leuk zijn om eens wat vaker met een ander te spelen, maar 
met wie? En wanneer?  Als dit bericht voor jou geldt…. of als 
je liever geen wedstrijden speelt, neem dan eens contact op 
met de Seniorencommissie (senioren@denunspeetse.nl )  of 
per telefoon met ondergetekende (06 5339 5330) . Mogelijk 
kunnen we iets voor jou regelen……..

De bijzondere seniorenballen van de derde periode 
Senior Social Mix gingen begin oktober naar Erica 
Wagenaar (3e prijs – 66 punten); Maria aan de Stegge 
(2e prijs – 66 punten) en Wilma Hardeveld (1e prijs 
– 68 punten). Het gaat hierbij telkens om de vier
hoogste scores uit de serie van 8 wedstrijden.

Naam Punten

1. Wilma Hardeveld 68

2. Maria aan de Stegge 66

3. Erica Wagenaar 66
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Ingezonden door FTK

Wij vinden het allemaal leuk om, als wij ergens ons geliefde golfspelletje gaan beoefenen, 
vriendelijk te woord te worden gestaan en correct verzorgd te worden.
Betaald, een daglabel voor aan de tas en héééél af en toe een kleine attentie in de vorm 
van een potloodje of een marker en een vriendelijk woord van het plaatselijk personeel.
Leuk toch? Dan begint die ronde al een stuk beter en voelen wij ons direct thuis en zien 
de dingen die komen gaan vol plezier en verwachting tegemoet.

Er zijn echter plaatsen in de wereld waar “service” als een hoger goed en als een “gebod” 
wordt nageleefd. 
Wij verplaatsen ons daarvoor even naar het plaatsje Scottsdale. Als u vroeger wel eens 
per ongeluk oplette tijdens de aardrijkskundeles, dan weet u natuurlijk dat dit oord 
gelegen is in de Amerikaanse staat Arizona, tegen Phoenix aan.
Voorwaar een openbaring. Uw nederige columnist heeft het genoegen gesmaakt om 
diverse banen aldaar te mogen betreden en gelooft u mij: zó ziet de golfhemel er uit!!
Om te beginnen vindt u in een cirkel van een uur rijden 66 (sic!) golfbanen, d.w.z. bij de 
laatste telling dan.
De één nog uitdagender, excentrieker en mooier dan de ander, hetgeen natuurlijk een 
behoorlijke onderlinge concurrentie betekent waardoor men gedwongen is om het 
serviceniveau flink op te schroeven.

Ik zal één van deze ervaringen wat uitgebreider aan u voorleggen zodat u een idee heeft 
waar het hier eigenlijk over gaat. Het betreft in dit geval Grayhawk, een country club met 
36 holes.
U komt daar niets vermoedend in uw airconditioned huurauto (een absolute must daar de 
temperaturen ’s zomers op kunnen lopen tot ver boven de 40° celsius!) het parkeerterrein 
opzoeven en komt tot stilstand bij de zogenaamde “bagdrop”; inderdaad, de zône waar u 
uw tassen kunt uitladen.
Dat dacht u tenminste. Voordat u namelijk een stap buiten uw voiture heeft kunnen 
zetten staat er een stuitend knappe jongeling voor uw neus van tussen de 20 en 25 jaar, 
gekleed in short en polo van de club, Grayhawk dus in dit geval, en hij lijkt zó weggelopen 
uit één of andere film en vertelt u dat hij Danny heet.
Hij ziet er wat futuristisch uit, aangezien hij een piepklein microfoontje schuin voor zijn 
mond heeft zitten, hetwelk met een nauwelijks waarneembare band aan zijn hoofd is 
bevestigd.
Hij begroet u met een hagelwitte glimlach en met de vraag hoe het vandaag met u gaat 
neemt hij zonder ook maar de geringste inspanning uw twee loodzware tassen uit het 
bagageruim.
Hij wijst u vervolgens waar u zich dient te melden en naar uw naam en voornaam.
Met de wens dat u maar een prettige dag mag beleven neemt hij uw tassen mee om die 
vervolgens gracieus in één beweging op een karretje te plaatsen, ondertussen ook nog uw 
komst aankondigend in zijn microfoon. 

Hoe bedoelt u?
Service en verzorgd?
Mijn mooiste golfervaring..
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Ingezonden door FTK

Als u dacht dat dat het was………..mispoes.
De bruingebrande adonis tovert een lap en borstel tevoorschijn 
en begint minutieus uw clubs te reinigen met als resultaat dat 
u denkt met een volledig nieuwe set te spelen als u ze weer 
terugziet bij de eerste tee.

Parkeren is een fluitje van een cent aangezien alle parkeerterreinen in de V.S. altijd en 
overal minimaal zo groot zijn als de uitspanning waar u moet zijn zelf. Bij een golfcourse 
is dat derhalve aanzienlijk. De jongeling parkeert uw auto dan ook in “no time”’.
In de Proshop aangekomen wordt u direct met uw voornaam aangesproken door 
waarschijnlijk een zus van de filmster buiten. Uw knieën knikken bij het aanschouwen 
van zoveel schoon- en vormelijkheid.
Het is maar goed dat u uw zonnebril nog op heeft, want anders was u ter plekke blind 
geworden van de ongehoord witte gebitstoestand van deze droom op twee benen als ook 
zij zich voorstelt en Grace blijkt te heten, wat u wonderbaarlijk wel bij haar vindt passen.
Zij draagt dezelfde kleding als haar collega, waarbij u niet voorbij kunt gaan aan het 
feit dat zowel short als polo waarschijnlijk dusdanig in de was zijn gekrompen dat uw 
dochter er onder geen voorwaarde in zou mogen lopen, zelfs niet thuis.

Ook zij is voorzien van een microfoon en op de één of andere manier staat het haar vele 
malen beter dan dat jongenmanspersoon buiten.
Als u weer enigszins bij uw positieven bent gekomen realiseert u zich dat zij u uiterst 
vriendelijk al tweemaal dezelfde vraag heeft gesteld, terwijl u slechts schaapachtig staat 
te staren naar dit visioen.

Zij doet net alsof zij uw ietwat merkwaardige gedrag niet in de gaten heeft en begint uw 
gegevens te noteren voor op de gastenkaart.
Haastig wendt u uw blik af, want als zij tijdens het invoeren van de gegevens voorover 
buigt wordt het u, in deze overigens uitstekend airconditioned proshop, plotseling 
allemachtig benauwd.
Als alle formaliteiten zijn vervuld overhandigt zij u met haar liefste glimlach, alsof u de 
enige man op deze aardbol bent, twee potloodjes, markers, pitchforks, caddyboekje, een 
handvol tees en twee golfballen, uiteraard met logo.... Toe maar!

Eigenlijk wilt u helemaal niet meer golfen, maar de hele dag in de proshop blijven en 
ieder artikel daar aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen, aangezien uw vrouw toch 
die breedgeschouderde bruine knaap aan het helpen is met het schoonmaken van de 
clubs; iets wat zij vreemd genoeg thuis nooit of te nimmer heeft gedaan.

Schoorvoetend verlaat u dan ook weer deze heilige plaats met het vaste voornemen om 
na terugkomst uitgebreid een souvenir van deze baan uit te gaan zoeken.
Danny blijkt al voor de deur te staan in de buggy met naast zich uw vrouw die een blik in 
haar ogen heeft die u al jaren niet meer heeft gezien en u daardoor gelukkig ook niet als 
zodanig herkent.
Hij stapt uit en u neemt plaats achter het stuur, waarop de scorekaarten al zijn bevestigd.
De knaap legt uit waar u de eerste tee kunt vinden, wenst u een briljante ronde en sprint 
vervolgens (in  40° hitte), nagestaard door uw vrouw,  terug naar de parkeerplaats waar 
ongetwijfeld de volgende auto in aantocht is.

Op weg naar de eerste tee ontdekt u een soort computerscherm in het midden van uw 
buggy waaronder een paar knopjes zitten. U heeft geen idee waar dit apparaat voor dient 
en drukt op een paar knopjes. Er gebeurt uiteraard niets.
Bij de starter aangekomen die al op de eerste tee op u staat te wachten, meldt u direct dat 
het rare scherm geen teken van leven geeft en vraagt waar dat eigenlijk voor dient.
De man schudt ietwat meewarig het hoofd en legt uit dat dit de course-guide is en de 
yardage aangeeft op ieder punt van de baan en pas begint te werken als u van de eerste 
afslag wegrijdt.
Uit zijn verhaal druipt echter dat hij u maar een onnozele hals vindt dat u dit niet eens 
weet; en of u voor het eerst golft……? 11
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Uw tas blijkt inmiddels voorzien van een machtig mooie bagtag 
met uw naam er op gedrukt! Achter de starter staat een schaal 
waaruit hij u twee ijskoude handdoekjes overhandigt om u even 
op te frissen. In de hitte aldaar heeft u het gevoel alsof u door een 
engel wordt gestreeld als u het koude doekje over uw nek haalt 
en er uw armen mee bewerkt.

Een gevoel van gelukzaligheid overstroomt u en begint toch waarlijk te geloven dat u 
overleden moet zijn en in de golfhemel bent terecht gekomen.
Zoveel vriendelijkheid en schoonheid komt op aarde toch niet voor?

Na de afslag, uiteraard half gemist door alle emoties, komt inderdaad het scherm tot 
leven en vertelt u dat u van het punt waar u rijdt nog 411 yards naar de green moet en elke 
yard corrigeert het zichzelf.
Met de “forward” knop kunt u ook de rest van de hole bekijken en alle hindernissen 
inschatten.
Aangezien het hier een echte “desertcourse” betreft is iedere klap buiten de fairway al 
een ramp op zich, daar het u ten sterkste wordt afgeraden om uw bal in de woestijn 
te gaan zoeken waar zich diverse soorten slangen en schorpioenen ophouden die uw 
aanwezigheid niet op prijs stellen, het vooral op uw benen hebben voorzien en akelig 
giftig kunnen zijn.
Ook Wiley E. Coyote huist hier en vindt het geweldig storend als u hem op komt zoeken. 
Tegen de avondschemering kunt u hem evenwel duidelijk horen en soms bewonderen. 
Een fascinerend schouwspel.
Na een hole of 6 komt plotseling uw droom weer even buurten, maar ditmaal op wielen.

Zij overhandigt u wederom een ijskoud handdoekje (ooooohhhhhh……..!!!!!) en vraagt 
of u iets uit het wagentje wilt drinken. Natuurlijk wilt u dat, als zij nog maar even in 
de buurt blijft, maar na betaling snelt zij alweer verder, op weg naar andere dorstige 
woestijntoeristen, u achterlatend met een glimlach die de rest van de vakantie bij u blijft 
en u menig moeilijk moment bezorgt.

Het is duidelijk dat het soort “targetgolf” dat in deze contreien gebruikelijk is de nodige 
problemen voor uw score oplevert, maar genieten is het wel degelijk.
Op de greens durft u nauwelijks te lopen omdat die verend zijn en dermate snel dat u 
wellicht het Guiness Book of records haalt in de categorie “meeste putts op een 18-holes 
baan”.

Teruggekomen na een zware ronde staat daar alweer die gespierde kwast en uw vrouw 
helpt hem weer graag met het schoonmaken van de clubs en het naar de auto vervoeren 
van de tassen.

U vlucht dus maar de bar binnen waar ZIJ ditmaal achter de bar staat en u het koudste 
(zelfs het glas komt uit de vriezer!), lekkerste, meest volmaakte biertje schenkt dat u ooit 
heeft gedronken of zult drinken.
Gelukkig weet u een antwoord te vermijden op de liefdevolle vraag hoe u heeft gespeeld 
en vindt u uit dat alle jeugdigen die op de baan werken studenten zijn die zo hun studie 
bekostigen.

Na het derde glas komt uw vrouw de bar binnen waardoor u helaas niet in de gelegenheid 
bent om HAAR een voorstel tot adoptie te doen en u drinkt dan maar nog een glaasje met 
uw vrouw die een beetje wazig voor zich uitstaart. Moe van de ronde waarschijnlijk.
Met tegenzin verlaat u het complex en op het parkeerterrein houdt het gigolo-type de 
deur voor uw vrouw open en bedankt haar zogenaamd zeer vriendelijk voor de tip die zij 
hem in de hand drukt.
Vast beduidend minder dan u het engelachtige wezen achter de bar heeft gegeven!

Kijk…..goedkoop is het allemaal niet, maar mensenlief, wat een WAAR voor je geld!
En mij hoeven ze nooit meer in de watten te leggen.
Doe mij maar ijskoude handdoekjes!        
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