
Van de redactie

De eerste nieuwsbrief van 2019! 
Een nieuw (golf)jaar is alweer 2 maanden onderweg.
En bij het schrijven van deze inleiding lijkt zelfs de lente al 
aangebroken!  
Maar men weet maar nooit wat wij nog aan winterse 
omstandigheden voor de kiezen krijgen. Voorlopig ziet het 
er echter heerlijk lenteachtig uit. En zelfs de eerste korte 
broeken zijn al gesignaleerd!
Er wordt inmiddels druk gewerkt aan het clubhuis waar een 
nieuwe shop wordt ingericht en ook de kleedkamers en de 
vloeren worden gerenoveerd. 
Een flinke investering van Het Rijk, maar het zal vast allemaal 
prachtig worden! En het tijdelijke ongemak is maar kort en 
nemen wij graag op de koop toe! Wij zijn benieuwd naar het 
resultaat!
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Wist je dat ‘De Nunspeetse’ 
op social media te volgen is?
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Deze nieuwsbrief staat weer vol met 
wetenswaardigheden: een bericht van onze 
voorzitter en vanuit diverse commissies 
nuttige, aardige, leuke en belangrijke 
inzendingen en nieuws. Ook de nieuwe regels, 
aankondiging van de regelkwisavond, alsmede 
de opening van het seizoen op 23 maart a.s. 
komen voorbij.
Kortom: er valt weer van alles te lezen! Veel 
plezier met deze nieuwsbrief en tot in de wei!

En dan nog wat:
Sinds kort is de aangepaste/
vernieuwde website “online”.
Hier is hard aan gewerkt en ook 
uitvoerig getest. Wij hopen daarmee 
de berichtgeving aan iedereen
overzichtelijker en gemakkelijker te 
hebben gemaakt. Wij houden jullie op 
de hoogte!
 

De Communicatiecommissie
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Van de Voorzitter,

Maandag  vroeg uit de veren om vakantie te gaan houden in de Algarve.  Ik heb er echt 
zin in. En met mij Karin. Half vier richting Rotterdam om in te checken naar Faro. Ruim 
op tijd arriveren wij daar, maar bij de incheckbalie wacht ons echter een grote verrassing. 
De baliemedewerkster: Meneer van Dalfsen, u staat niet in het systeem!! Niet in het 
systeem? Hoe kan dat? Een paar seconden later weten wij dat ons vliegtuig van Airport 
Eindhoven vliegt. Wat erg. Zeker al 400 keer gevlogen, maar zo’n fout nog nooit gemaakt. 
Als een speer de auto weer opgehaald, ingeladen en full speed richting Eindhoven, waar 
wij al stressend 3 minuten te laat aankomen om in te checken. Dit is ongelooflijk balen.
Zwijgend gaan wij weer richting Zwolle om uiteindelijk toch nog richting Amsterdam te 
gaan en op tijd in te checken voor Faro. Na ongeveer 600 km  door Nederland te zijn 
gesjeesd en 3 uur in het vliegtuig, komen wij diezelfde dag toch nog aan in Carvoeiro.

Ik had beloofd om een stukje te schrijven voor de Nieuwsbrief. Na deze ervaring ontbrak 
mij echter iedere inspiratie. Maar de verantwoordelijkheid heeft de overhand…… dus 
toch even een bericht tikken op de computer.
Bijna af. Even pauze en dan versturen. Raak ik ook nog de tekst kwijt…!!! Dit is toch niet 
normaal voor één dag!  Zoveel  “bad luck” …….even tot mij zelf komen en opnieuw 
beginnen.
En dan nu dus de tekst opnieuw:

Het was geweldig om te ervaren hoeveel   leden van onze prachtige golfvereninging  
“De Nunspeetse”  acte de présènce gaven bij de 1ste wedstrijd van het Nieuwe Jaar en 
hoeveel meer er nog aanwezig waren bij de Nieuwjaarsreceptie. Inspirerend voor het 
Bestuur.

Ik heb in mijn toespraak toen gememoreerd dat aardig wat ambities, die het bestuur 
zich een aantal jaren geleden had opgelegd, zijn gerealiseerd. Ik zal in deze context 
daar nu niet weer op ingaan. Alles valt te lezen in het voortreffelijke verslag van 
deze Nieuwjaarsbijeenkomst van de hand van Frank Korzaan, voorzitter van de 
Communicatiecommissie.

Ook hadden wij ingezet om tot een significante ledenaanwas te komen. Een 
golfvereniging als de onze, met veel pluspunten als het gaat om de baan, het 
onderhoud daarvan, de horeca en een actieve vereniging die veel organiseert voor 
haar leden, hebben nog niet geleid tot het aantrekken van meer leden. Waar andere 
golfverenigingen de afgelopen jaren duidelijk in leden zijn terug gelopen, zijn wij 
in aantal leden redelijk constant gebleven. Het duidelijk aanwezig zijn op de social 
mediaplatformen, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn, heeft ons tot nu toe ook niet 
verder gebracht, ondanks de vaak lovende kritieken.

Ik hoop echter dat 2019 hierin verandering gaat brengen. De laatste maand 
hebben zich een aantal ontwikkelingen voor gedaan die, in ieder geval mij, 
tot een zeker optimisme stemmen.
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Het bericht dat de golfvereniging Harderwold zich einde dit jaar opheft en golfvereniging 
Biddinghuizen te horen heeft gekregen dat er wellicht nog een 9 holes golfbaan 
overblijft door nieuwe zakelijke keuzes van de exploitant, heeft het Rijk van Nunspeet, 
in de persoon van haar nieuwe General Manager Peter Hemmen en mijn persoon, in 
nauwe samenwerking, aangegrepen om ons in deze duidelijk te profileren en hebben 
contact gezocht met beide verenigingen. Hiertoe is een voorstel uitgewerkt voor alle 
leden van beide verenigingen om een eventuele overgang zo soepel mogelijk te kunnen 
laten plaatsvinden, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Wij op onze beurt 
zullen  er voor zorgen dat deze transitie zo goed mogelijk wordt begeleid binnen onze 
vereniging. 

Het Rijk van Nunspeet wil graag en wij ook. Het moet nu toch mogelijk zijn om een fors 
aantal nieuwe leden te kunnen toevoegen aan ons ledenbestand. In de maand mei zal 
een open dag worden georganiseerd voor de leden van Harderwold en Biddinghuizen. 
Uiteraard met leden van onze vereniging.

Tijdens onze Algemene ledenvergadering zal een verdere toelichting op deze ontstane 
situatie worden gegeven.

Naast deze ontwikkelingen inzake mogelijke ledenaanwas komen wij in de ALV 
nog met een aantal voorstellen aangaande de Bestuursbezetting. Bert Snoek heeft 
aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor de Wedstrijdcommisie en 
daarmee ook zijn zetel in het bestuur opgeeft. Marianne Kers zal het voorzitterschap 
van de Wedstrijdcommisie op zich nemen, waardoor er een vacature ontstaat voor 
het penningmeesterschap. Esther Oomens heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld. 
Het bestuur zal op komende ALV  haar nomineren voor deze vacature. Tevens ook een 
verjonging voor het bestuur van onze vereniging.

Blijft nog 1 vacature: Die van Voorzitter.

Ik zou het erg op prijs stellen als een aantal leden zich geroepen zou voelen om zich op 
te werpen als eventueel toekomstig voorzitter van deze prachtige vereniging. Wie durft? 
1 telefoontje met mij en een gesprek geeft misschien wel een totaal ander inzicht dan je 
zou vermoeden.

Voel je uitgedaagd!!!

Met vriendelijke groet,
Harry van Dalfsen

Voorzitter 
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Een nieuw jaar en nieuwe kansen. De eerste twee maanden van 2019 
hebben we lekker kunnen spelen, de Nieuwjaarswedstrijd met na afloop 
een toost op het nieuwe jaar en zelfs het stamppottenbuffet is – voor het 
eerst sinds een paar jaar – doorgegaan (geen sneeuw!). Evert, onze chefkok 
had heerlijke stamppotten gemaakt met een oosters tintje. De ‘stampen’ 
waren heerlijk en de stemming was weer opperbest. Bij “wintergreens” 
werd de afgelopen weken van geel gespeeld, dan ziet de baan er toch wel 
weer heel anders uit en lagen de ballen soms op ‘bijzondere’ plekken.

In de tweede week van februari kregen we al een voorproefje op het 
voorjaar! Prachtig weer en heerlijke temperaturen, zelfs de meest kou 
vrezenden onder ons kropen uit hun holletje en genoten volop.
Het afgelopen jaar zagen we het aantal deelnemende dames stijgen en die tendens zet nu ook door. De 
commissie is daar heel blij mee en hoopt dat steeds meer dames de dinsdagen in hun agenda blokkeren om 
gezellig mee te doen.

De komende drie maanden staat er natuurlijk het een en ander op het programma naast de reguliere 
wedstrijden. De eerste dinsdag van de maand (vanaf maart) wordt weer om de maandbeker gestreden en de 
Play & Go competitie gaat weer van start. Hoogtepunt van maart is de opening van het seizoen op 26 maart. 
Traditiegetrouw sluiten we deze wedstrijd af met een feestelijk diner.

Hier kan gelijk gemeld worden dat Het Rijk besloten heeft om bij een aantal (bijzondere) wedstrijden ’s ochtends 
alle deelnemers koffie en thee aan te bieden én een extra prijs voor de prijsuitreiking. Het moge duidelijk zijn dat 
wij daar heel erg blij mee zijn en dit gebaar zeer waarderen!

Misschien is het ook handig om het jaarlijkse damesdaguitje te noteren in de agenda: 21 mei spelen en eten op 
St. Nicolaasga. En als de agenda toch tevoorschijn is gehaald: 25 juni spelen we de midzomerwedstrijd, 30 juli gaan 
we naar ’t Sybrook en 13 augustus spelen we met onze beste vriendin de Vriendinnendag.

Marieke Uytenbogaart

DINSDAG IS DAMESDAG!4



Pro-tip voor de mid-handicapper (hcp18) 

Als je een draw kunt slaan (en rechtshandig bent) heb 
je hier een groot voordeel vanaf de tee. Het liefst wil 
je namelijk links op de fairway belanden. Van hier uit 
is de green zichtbaar en makkelijker te benaderen, 
dit vanwege de hoge duinen die, als je een rechte 
drive slaat of rechts op de fairway komt, de green 
beschermen.

Waarom een draw?
Als je vanaf de tee probeert een rechte bal naar de 
linkerkant van de fairway te slaan kom je veel bomen 
tegen die de balvlucht kunnen belemmeren. De kans 
dat de bal dan een overhangende takje raakt en in de 
duinen links komt is groot. Oplijnen richting de fairway 
bunker die je aan de rechterkant van de fairway ziet is 
een goed idee en als je drive een draw heeft komt hij op 
een ideale plek links op de fairway. De beste plaats om 
de green te missen met je tweede slag is links voor. Als 
de bal hier neerkomt krijgt hij meestal een vriendelijke 
‘kick’ naar voren en eindigt deze verassend genoeg toch 
op de green! Let op met putten, deze green loopt een 
beetje af van links voor naar rechts achter.

Pro-tip voor de hogere handicapper (hcp36)

Wees blij met een bogey op deze lastige hole! De 
veiligste manier om je vijf te halen is mikken op de 
bunker rechts vanaf de tee. Neem hiervoor een club 
waarmee je ruim voor de bunker blijft.
Dit kan dus prima een fairway-wood zijn.

De tweede slag sla je dan iets naar links op of voorbij de 
kleine duin aan de linkerkant. Als het goed is kun je van 
daaruit met een kort ijzer veilig naar de green. Neem 
geen risico’s met je tweede slag, want als je voor de 
green in de duinen rechts of in de bossen links komt te 
liggen wordt het geen pretje!

Zuid-4

Dit is de eerste van een serie van twee lastige par-4 holes. Ik vind Zuid-4 een 
beetje lijken op een paar holes van de prachtige Utrechtse Golfclub ‘de Pan’. 
Deze hole is zeker een van mijn favoriete holes op de Nunspeetse. 

TIP VAN DE PRO: ZUID-4
een bijdrage van onze golfprofessionals namens de golfschool

Pro-tip

Succes!

Namens de golfschool,
Brian Gee
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Evenementencommissie

De Evenementencommissie kijkt terug op een mooi jaar.
De wedstrijden die we organiseerden werden bijna allemaal heel goed bezocht en waren erg gezellig. 
We hopen er ook dit jaar weer een goed evenementenjaar van te maken.

De Evenementencommissie heeft afscheid genomen van Rob Berendsen, die moest stoppen 
vanwege drukte op het werk. Gelukkig hebben we een nieuw commissielid gevonden, namelijk Jolt 
Bosch. Hij komt de gelederen versterken.

We kijken uit naar de eerste wedstrijd van dit jaar: de openingswedstrijd om de “Het Rijk bokaal”. 
Deze vindt plaats op 23 maart en we hopen weer op een grote opkomst. Deze wedstrijd is een 
samenwerking van Het Rijk van Nunspeet en de Evenementencommissie van de Nunspeetse. 
De koffie, de catering in de baan, de borrelhapjes en de prijzen worden aangeboden door Het 
Rijk. We hopen dat er ook weer veel medewerkers van Het Rijk mee zullen doen. De dag wordt 
afgesloten met een walking dinner en de muzikale verzorging is in handen van Muppetstuff.

Een maand later organiseren we de paasscharrel (2e paasdag). Voor degenen die 
onbekend zijn met deze wedstrijd, het volgende: iedereen die mee wil doen zoekt een 
“paasscharrel”, dat wil zeggen dat je niet met je eigen partner speelt. Je kiest een 
gelegenheidspartner. Wel is het zo dat diegene lid moet zijn en dat beide personen 
zich in moeten schrijven. Wanneer je niemand weet om te “scharrelen”, zullen wij 
ons uiterste best doen om een bij jou passende date te vinden. In de baan zal een 
scharrellunch aangeboden worden. De paasscharrel wordt afgesloten met een 
drankje en een hapje en natuurlijk leuke prijzen.

Dit zijn weer de eerste wedstrijden in het nieuwe jaar van de 
Evenementencommissie. Over de latere wedstrijden zullen we jullie in volgende 
nieuwsbrieven op de hoogte houden.

Wij hebben er weer zin in, hopelijk jullie ook. De commissie rekent ook in 
2019 weer op enthousiaste deelnemers en nodigt ook nieuwe leden van onze 
vereniging van harte uit om mee te doen aan deze evenementswedstrijden.

Namens de Evenementencommissie
Paula van Petegem
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Evenementencommissie

HET GOLFSEIZOEN 
IS WEER GEOPEND!

openingstoernooi
23 maartKoffie, baancatering, borrelhap en 

prijzen beschikbaar gesteld door:

Het Rijk van Nunspeet

Aansluitend een heerlijk walking dinner, 
waarbij de muziek wordt verzorgd door

Muppetstuff

Het Rijk Bokaal - hele shotgun

Ontvangst      Vanaf 10:30 uur

Start wedstrijd     12:00 uur

Kosten   €30,- p.p.

niet meespelende partners zijn vanaf 17.00 uur welkom (€30,-)
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De senioren februari 2019
Nieuws van de Seniorencommissie

mail: senioren@denunspeetse.nl

Ook in de winterperiode gaan de Seniorenactiviteiten op de Nunspeetse gewoon door en 
zijn er wekelijks heel wat senioren in de baan te vinden. Sinds de vorige nieuwsbrief zijn de 
volgende activiteiten te melden:

Op 13 december werd de Senior Social Mix 
2018 afgesloten. Er werd weer op bitterballen 
getrakteerd en er werden prijsballen uitgereikt 
aan de periodekampioenen: 1e prijs: Ronald 
Leeman, tweede prijs Erica Wagenaar en derde 
prijs: Tineke van Voorst

Half januari is de eerste serie voor 2019 weer gestart, die loopt tot 21 maart. Een flink aantal 
deelnemers heeft onder zeer verschillende weersomstandigheden inmiddels al weer meegespeeld.

Tevens werden de jaarwinnaars bekend gemaakt: 
Jan Uytenboogaart (281 punten, 3e plaats), Wilma 
Hardeveld (287 punten, 2e plaats) en Tiny Klabbers 
(295 punten, 1e plaats). Voor hen waren er speciale 
prijzen. Tiny werd hiermee voor de tweede keer 
achter elkaar jaarkampioen en letterlijk en figuurlijk 
op het schild geheven. Het bestuur heeft namelijk 
inmiddels besloten dat er in de eregalerij op de gang 
bij de Lounge nu ook een bord komt met de namen 
van de jaarwinnaars van de Senior Social Mix.

Naam Punten

1. Tiny Klabbers 295

2. Wilma Hardeveld 287

3. Jan Uytenboogaart 281

Jaarwinnaars!

We kunnen ons nog steeds verheugen op 
stijgende belangstelling. We starten nu iedere 
donderdag om 13.00 uur, er zijn standaard 9 flights 
voor ons gereserveerd (dit kan worden uitgebreid) 
en we spelen dus het hele jaar door ( 9-holes, 
gemengd, donderdagmiddag, gezellige nazit). 

Op de donderdagen van 15 november tot 13 
december is de winterfit-training geweest met 21 
deelnemers in drie groepen onder leiding van één 
van de beide pro’s en de golffysiotherapeut Patrick 
van der Meijden. In de periode van 24 januari tot 
21 februari draait er een voorjaars-fit-groep van 11 
personen onder leiding van Brian en Patrick.

We hopen dat we veel van onze 50+ leden in het komende seizoen (weer) zien bij de 
Seniorenactiviteiten. De meesten voelen zich gelukkig nog jong genoeg om mee te doen…..

met vriendelijke groet, ook namens Herma, Patricia en Ferdy

Jaap van Petegem 8



Heerendagcomissievan de

Op 19 december is de laatste Heerendagwedstrijd onder het voorzitterschap 
van Rob van Kranen gespeeld. Deze dag mochten wij ons verheugen op een 
groot deelnemersveld en na afloop, bij het overdragen van het voorzitterschap, 
schoven zelfs nog enkele Heeren aan die niet meegespeeld hadden. Namens 
alle deelnemers van de Heerendagen hebben wij Rob een passend cadeau 
kunnen overhandigen, alsmede een jaar lang gratis deelname aan de 
Heerendagen. Afscheid van Rob is het geenszins, want hij blijft binnen de 
Heerendagcommissie actief lid, o.a. als penningmeester. 

Graag stellen wij jullie ons nieuwe commissielid voor: Cris Bijker. Cris heeft 
zich in de ‘estafetteputter’ van oktober 2017 al uitgebreid voorgesteld. 
Alhoewel hij toen schreef geen verenigingsactiviteiten te willen uitvoeren 
naar aanleiding van de, nog steeds lopende, afhandeling van de Edda Huzid 
problematiek, kon hij geen nee zeggen toen hij gevraagd werd door Rob van 
Kranen om zitting te nemen in de Heerendagcommissie.
Wij wensen hem veel succes.

#

De uitstapjes, zoals het Rijk van Nijmegen op woensdag 29 mei en ’t Sybrook op woensdag 25 september, 
staan reeds vast. Ook kan men zich al opgeven voor het bekende 3-daags Heerendag uitje op 19-20-21 
augustus. Adri, John, Bram en Rob hebben weer een leuk programma samengesteld. Graag aanmelden via: 
heerendagreis@denunspeetse.nl 

Graag brengen wij jullie nogmaals de mogelijkheid om op woensdag deel te nemen aan de 9-holes 
Heerendagwedstrijden onder de aandacht. Veel animo is er tot nu toe nog niet voor, wellicht is dit te wijten aan 
de (koudere) periode van het jaar. Inschrijven kan gewoon via Proware.

De Buuren bokaal, waar een aantal jaren om is gestreden, gaat vervallen. Er is een nieuwe bokaal in het leven 
geroepen, te weten de Homar bokaal. De fel begeerde polo’s blijven dus bestaan en gaan gesponsord worden 
door Homar.

n

Natuurlijk hopen wij ons ook dit jaar weer te 
kunnen verheugen op een grote en gezellige 
deelname tijdens de Heerendagen.
Namens de Heerendagcommissie,
Coen Holstege

P.S. 6 februari j.l. noemde Peter Hemmen de 
Heerendag een Bikkeldag. Meer dan 40 heren 
trotseerden deze dag regen en kou op Het Rijk 
van Nunspeet en werden tijdens hun ronde 
door Het Rijk verrast met zeen heerlijke warme 
chocolademelk. Nogmaals dank! 

Links de foto’s van enkele ‘bikkels.’ ÷ -
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Zoals bekend loopt het seizoen van 
Maart tot Maart en een paar cijfers die 
deze trend illustreren zijn het aantal 
deelnemers bij de laatste wedstrijden 
van het seizoen 2018/ 2019:

Het zal de leeftijd wel zijn maar alweer is er een jaar omgevlogen. Ik wil jullie niet vermoeien 
met teveel cijfers maar ook dit jaar ziet de Wedstrijdcommissie terug op een prima 
bezetting van de diverse wedstrijden.

Ook dit jaar hebben wij kritisch gekeken naar het wedstrijdprogramma van het afgelopen 
seizoen.

Veel informatie over de Wedstrijdcommissie is te vinden op de website maar leden hebben 
soms moeite de informatie te vinden. Hieronder een aantal aan de Wedstrijdcommissie 
gelieerde onderwerpen en hoe deze te vinden.
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2018 2018

Nieuwjaarswedstrijd 50 60

Valentine wedstrijd 28 48

Jacht op de voorzitter 39 53

Voor de competitiespelers -maar ook toegankelijk voor iedereen met een handicap 
van max. 36.0 hebben wij een Greensome wedstrijd in het programma opgenomen. 
Een groot succes en maar liefst 46 deelnemers . Zie ook in PROWARE voor deze 
wedstrijd op 9 maart.
De zomeravond wedstrijden zijn vorig jaar voor het eerst gespeeld vanaf 2 lussen 
waardoor iedereen tijdig binnenkomt en aanwezig kan zijn bij de prijsuitreiking.Ook 
dit jaar zullen wij doorgaan met de 2 lussen start, de indeling wordt gedaan door de 
Wedstrijdcommissie. Je kunt opgeven met wie je wilt spelen.
Voor de kwalificatie van het match play kampioenschap wordt overwogen een andere 
opzet te kiezen dan de huidige Stableford wedstrijd tegen Par.
De Clubkampioenschappen Strokeplay (singles open en Senioren alsmede de 
Foursomes) worden uitgebreid met een telling op basis van de netto score. 
Clubkampioen is uiteraard degene met de beste bruto score maar er zal tevens 
gestreden worden om het beste netto score kampioenschap met bijbehorende 
prijzen. Wij verwachten dat deze opzet zal leiden tot een grotere belangstelling voor 
deze wedstrijden.
De Old Grand Dad wedstrijd is het vorig jaar in een Heerendag wedstrijd 
geïntegreerd en wij hebben besloten hiermee door te gaan.

•

•

•

•

•

De wedstrijdkalender 2019/2020;
De Golfer van het Jaar (GVHJ), regeling en stand;
De wedstrijdverslagen en foto’s;
Het wedstrijd reglement.

•
•
•
•

Nieuwsbrief Wedstrijdcommissie
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Bovengenoemde onderdelen zijn eenvoudig te vinden: vanuit de beginpagina ga je naar 
Commissies en vandaar naar de Wedstrijdcommissie en de genoemde onderwerpen.

De bezetting van de Wedstrijdcommissie zal een aantal wijzigingen ondergaan: Helaas 
heeft Jan Steenbakkers te kennen gegeven na 17 jaar de commissie te willen verlaten; Jan 
heel veel dank en hulde voor je fantastische inzet. Bovendien zullen Herman van Gemert 
(werkzaamheden) en ondergetekende (leeftijd) de commissie verlaten. Gelukkig zijn wij 
erin geslaagd de bezetting op peil te houden met de benoeming van Marianne Kers tot 
voorzitter en Adri Meijer als commissielid. Beide hebben een 10 jaar plus ervaring in de 
organisatie van wedstrijden

Tenslotte een persoonlijke noot: ik heb met plezier 7 jaar in deze commissie mogen werken 
in een team dat altijd voor elkaar klaar staat!
Dank Wedstrijdcommissie collega’s voor jullie teamwork!
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Bij de wedstrijdkalender zie je voor het gehele seizoen de indeling van alle 
wedstrijden dus niet alleen van de Weco maar van alle commissies.
De GVHJ regeling geldt voor alle leden met een handicap van 0-36. Om winnaar te 
worden hoef je geen single handicapper te zijn. Wanneer je regelmatig wedstrijden 
speelt en goed presteert in de breedte maakt iedereen kans GVHJ te worden. In 
2018 werd Saskia ten Have (handicap19.3) winnaar bij de dames en Kees van der Ham 
(handicap 7.9) bij de heren.
Voor wat betreft het wedstrijdreglement zijn er aantal wijzigingen aangebracht o.m. 
als gevolg van de nieuwe golfregels. Het wordt aanbevolen om Ready Golf te spelen. 
Om de doorstroming te bevorderen geldt: wanneer je geen aansluiting hebt op de 
voorgaande flight de flight na je doorlaten!
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Bert Snoek.
Voorzitter Wedstrijdcommissie
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REGELAVOND & REGELKWIS
Op 21 en 22 januari jl. waren er twee regelavonden georganiseerd om de nieuwe golfregels die per 1 januari 
2019 van kracht zijn geworden toe te lichten. De belangstelling was groot, de 1e avond waren 55 leden 
aanwezig en de 2e avond (ondanks de hevige sneeuwval die dag) nog eens 32 leden. De onderwerpen die 
aan bod kwamen waren de nieuwe plaatselijke regels en de veranderingen in de golfregels m.i.v. 1 januari 
2019. De avond werd afgesloten met een klein kwisje.

Voor competitieteams en overige belangstellenden bestaat nog de mogelijkheid om een praktijk regelles te 
volgen op de kleine baan, gegeven door Ronald Gorel. In deze les zullen spelsituaties en de veranderingen in 
de regels worden toegelicht.Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak, graag een e-mail naar 
handicap@denunspeetse.nl.

Op 25 maart 2019 zal de jaarlijkse 
regelkwis plaatsvinden. Omdat de 
Golfregels dit jaar ingrijpend zijn 
gewijzigd, zullen de nieuwe regels aan 
de hand van een uitgebreide regelkwis 
worden behandeld. De 1e prijs is eeuwige 
roem en een aardigheidje. Test je 
regelkennis en kom naar deze gezellige 
avond in het clubhuis in Nunspeet. 
Aanvangstijd is 19:30 uur. Opgeven kan 
door middel van een e-mail naar
handicap@denunspeetse.nl.
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Vissen, wormen en 
ander ongedierte
In de wereld van het World Wide Web komen 
we, net als in de echte wereld, allerlei ongedierte 
tegen. Met name via de mail krijg je hier mee te 
maken. Ik kreeg de afgelopen weken dagelijks 
allerlei vormen van ongedierte binnen al dan 
niet via de spam folder. Meestal is het doel om 
er achter te komen of het een bestaanbaar email 
adres is, dat is minder schadelijk, maar vaak zijn de 
bedoelingen nóg minder vriendelijk.
En natuurlijk zijn er mails waarin lieftallige dames 
worden aanbevolen. Of de dames onder ons ook 
heren aanbevolen krijgen weet ik eigenlijk niet.
Zo krijg ik chantage mails, “betaal of ik zend 
allerlei filmpjes van jou naar al je contacten”. 
Hierbij stelt de schrijver dat hij mijn computer 
gehackt heeft, of zelfs dat hij mijn wachtwoord 
weet (het getoonde wachtwoord gebruik ik al jaren 
niet meer, maar waarschijnlijk is dat ooit ergens 
gehackt). 

En denk nou niet dat het ons niet overkomt, ik heb 
inmiddels vernomen dat diverse leden geld verloren 
hebben of dat  hun pc besmet is.

Wil je meer weten over risico’s met email: zie de site van de 
fraude-helpdesk
(https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude-abc/e-mail-echt/)

Wil je eens testen hoe het met jouw kennis zit: doe hier een 
test
(https://www.fraudehelpdesk.nl/kennisquiz-valse-e-mails/)

Ook heb ik al eens een mail gekregen waarin gesteld wordt dat iemand even geld nodig 
had, en of ik maar even geld wilde overmaken om hem uit de problemen te halen. Het 
genoemde telefoonnummer was niet van een  bekende, en het genoemde banknummer 
natuurlijk ook niet. Ik heb natuurlijk geen geld overgemaakt. Deze vorm schijnt ook 
regelmatig via WhatsApp plaats te vinden. Het bedrijf Pathé Nederland is zo ruim 18 miljoen 
euro kwijt geraakt. STINK ER NIET IN!!!!

Andere mails bevatten bijlagen die wel eens allerlei wormen (mallware) of virussen kunnen 
bevatten, of ze verwijzen naar dubieuze websites, als je er op klikt kan ook dat tot een 
besmetting leiden.
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