
Van de redactie

De tweede nieuwsbrief van 2019! De bestuurswisseling heeft 
plaatsgevonden, de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden 
is met 10 jaar gedaald. 

In dit nummer komen zowel Jacco, de nieuwe voorzitter als 
Harry, de scheidende voorzitter, aan het woord. Daarnaast 
is er nieuws van de Heerendag-, Damesdag-, Evenementen- 
en Seniorencommissie. En tot ons grote genoegen, terug 
van weggeweest, de Estafetteputter, dit keer met Thijs. En 
natuurlijk een bijdrage van onze vaste columnist.

Mocht je nog niet precies weten hoe je het “dichtstbijzijnde 
punt zonder belemmering” moet bepalen, Ronald legt het uit.

De competitie is in volle gang, en het ziet er naar uit dat we 
weer enkele kampioenen mogen begroeten.

Deze nieuwsbrief staat weer vol met wetenswaardigheden: 
een bericht van onze voorzitter en vanuit diverse commissies 
nuttige, aardige, leuke en belangrijke inzendingen en nieuws. 
Kortom: er valt weer van alles te lezen! Veel plezier met deze 
nieuwsbrief en tot in de wei! 

In dit nummer:
Van de (nieuwe) voorzitter

Van de (oude) voorzitter

Damesdagcommissie

Evenementencommissie

Heerendagcommissie

De Estafetteputter

De senioren

Wedstrijdcommisie

Bepalen ‘nearest point’

Wees gerust, het ligt
niet aan jou

Wist je dat ‘De Nunspeetse’ 
op social media te volgen is?
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Van de nieuwe voorzitter,

Eindelijk is het dan zover. Op woensdag 24 april jl. tijdens de Algemene 
Ledenvergadering moet mijn voordracht tot voorzitter van de Nunspeetse een feit 
worden. Gelukkig waren er veel leden aanwezig, waarschijnlijk kwamen de meeste 
voor het afscheid van de huidige voorzitter, maar ik hoop toch ook een beetje dat men 
aanwezig was voor mijn benoeming. 

Na de gebruikelijke agendapunten werd Ester Oomens benoemd als nieuwe 
penningmeester (zijn we heel blij mee) en was het daarna mijn beurt. Gelukkig is de 
vergadering het ook unaniem eens met mijn voordracht en ben dus de nieuwe voorzitter 
van de Nunspeetse. En ik kan u melden, daar ben ik best trots op!

Na de mooie afscheidspeeches voor Harry van Dalfsen en Bert Snoek mocht ik op “de 
troon” plaatsnemen.

Mijn eerste woorden “Zoals u kunt zien is het bestuur nu 60 jaar jonger geworden!” 

Uiteraard bedank ik de aanwezige leden voor mijn benoeming, maar in het bijzonder 
Harry van Dalfsen voor het vertrouwen dat hij mij heeft gegeven. Het zal niet makkelijk 
worden om hem op te volgen, maar ik ga mijn best doen. 

Voor degenen die mij niet kennen even een kleine introductie.
Mijn naam is Jacco van Dam, bouwjaar 1968, bijna 25 jaar gelukkig getrouwd met Erica, 
woon in Genemuiden en we hebben 2 dochters die al enige tijd op zichzelf wonen.
Mijn werkzame carrière is best wel saai, ik werk namelijk al 28 jaar bij de Breman Installatie 
Groep Nederland, waarvan de laatste 12 jaar als statutair directeur.
Mijn sportieve “roots” liggen bij het voetbal, Sportclub Genemuiden. Er zijn nog leden 
die zich afvragen of ze tegen mij gespeeld hebben, ik denk van wel.

Na mijn voetbal leven (1990) kwam ik via de nodige zakelijke golf clinics in contact 
met de golfsport. Begonnen bij Dutchgolf in Hattem, tijdje ANWB, van 2012 tot 2014 
lid in Nunspeet daarna naar Lage Vuursche en eind 2017 buitenlid geworden op de 
Nunspeetse.
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Hoe wordt je voorzitter?

Het begint met een aantal zeer leuke, doch soms vervelende personen van Heren 1 die 
gekscherende opmerkingen maken om voorzitter te worden. Nee joh, niks voor mij en 
toch ga je nadenken. Je praat met een aantal mensen uit de club, de meeste zeiden 
overigens dat ik het niet moest doen (moet je net tegen mij zeggen) en trek uiteindelijk 
toch de stoute schoenen aan en stuur de zittende voorzitter een appje!

Harry gaf aan dat ik op een lijstje stond en was blij met mijn berichtje. En dan komt 
het…….... Harry nodigt je uit in zijn privé domein aan de IJssel om eens te praten.

Een aantal kreten;
- alles is op orde;
- de tijdsbesteding valt wel mee;
- de commissies draaien goed.

En misschien wel de meest belangrijke; “Ik ben altijd beschikbaar voor hulp” 
Kortom géén enkel argument om het niet te doen.
Vandaar dat ik hier nu sta.

Ambitie
Hou ontzettend van prestatie(top)sport en alles wat daar bij hoort, dus we gaan voor het 
KLM Open of een Nunspeter op de European tour…….. Nee, geintje of toch niet? De 
komende tijd gaan we eens rustig kijken welke acties er nog liggen en dan samen met de 
overige leden van het bestuur en de commissies nieuwe doelen (bij)stellen.

Het belangrijkste op dit moment is het verwelkomen van nieuwe leden om hiermee het 
laatste deel van de doelstellingen van het vorige bestuur te realiseren.

(NIEUWE)

Met vriendelijke groet,

Jacco van Dam
Voorzitter
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Beste leden van De Nunspeetse.

Afgelopen woensdag heb ik op de Algemene ledenvergadering
afscheid genomen als jullie voorzitter.

Jullie, of in ieder geval velen, kunnen je nog wel herinneren dat ik op de 
Nieuwjaarsreceptie, vanwege de grote opkomst, een voorstel ter besluitvorming heb 
voorgelegd. Namelijk “black tie” voor het bestuur op de Nieuwjaarsreceptie of in de 
toekomst geen receptie meer. Met overgrote meerderheid waren jullie van mening dat 
dit zo moest blijven. Een traditie moest in stand blijven, zo was de conclusie. Ik heb dit 
toen op de Nieuwjaarsreceptie gedaan, omdat ik weet dat op een ALV niet zoveel leden 
komen. Dat heeft het verleden wel bewezen. Ook had ik in mijn nieuwjaarstoespraak 
aangeven om geen 2de termijn als voorzitter te ambiëren. Aan dat besluit lagen puur 
persoonlijke redenen en leeftijd ten grondslag.

Niets is zeker. Ook het laatste niet. Wij, als Bestuur, mochten ons op deze ALV 
verheugen op een zeer goede opkomst. Zeker als je afscheid neemt stemt dat tot grote 
tevredenheid. Als je ziet dat leden betrokken zijn, niet alleen qua deelname aan de 
wedstrijden op de agenda, maar ook betrokken zijn als het gaat om bestuurlijke zaken, 
dan geeft dat voldoening en inspiratie voor de toekomst.

Goed 3 jaar geleden trad ik aan als voorzitter. Jan Goemans, de toenmalige voorzitter, 
zag dit wel zitten en benaderde mij. Na enig nadenken heb ik de handschoen opgepakt 
met het oogmerk een aantal ambities voor de vereniging te realiseren. 
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• Meer profiel en identiteit voor de Vereniging naar buiten toe en 
richting Het Rijk Golfbanen.

• Nieuw logo en website. Een open site voor leden en niet leden. 
Aanwezig zijn op Facebook, Instagram en LinkedIn.

• Betere positie met en afstemming binnen het Rijk van Nunspeet. 
Immers wij moeten het samen doen. Samen komen wij sneller 
verder in het realiseren van de doelstellingen.

• Kortere lijnen tussen Bestuur en Commissies. Essentieel voor 
goede communicatie.

• Het stimuleren van jeugd- en seniorengolf door meer te faciliteren 
vanuit de vereniging.

• Zorgen voor een hoger competitieniveau door meer te faciliteren 
in golflessen en training. Zeker als het gaat om de 1ste teams voor 
dames en heren.

• Het realiseren van ledenaanwas. Gegeven de mogelijkheden van 
onze 27 holes baan hebben wij op dit moment te weinig leden.
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Dat kan niet alleen. Met alle bestuursleden heb ik eerst een gesprek gehad. Werden 
deze ambities gedeeld? Dat was zo en samen zijn wij de afgelopen 3 jaar daarvoor 
gegaan.

Ik ben trots op wat wij deze jaren gezamenlijk hebben kunnen doen. Als bestuur 
vormden wij een eenheid, waaraan ik leiding heb mogen geven. In mijn ogen klopte 
bijna alles. Fantastische commissies met hun leden, die hun taken zeer serieus namen. 
Dat alles leidde er toe dat er een soort nieuw elan binnen de vereniging ontstond. Dat 
merkte je aan veel dingen.

Ik laat een bestuur achter dat toekomstbestendig is. Immers met de nieuwe voorzitter 
Jacco van Dam en de penningmeester Ester Oomens is het bestuur ongeveer 50 jaar 
jonger.

Marianne Kers, Thérèse Leeman, Wybe Jan Nauta, Jan van Asselt, Jaap van Petegem 
en Bert Snoek, en alle commissieleden en leden van “De Nunspeetse”: het was een 
voorrecht en een eer om de afgelopen 3 jaar jullie voorzitter te mogen zijn!
Ambities zijn er nog, misschien met de nieuwe voorzitter Jacco van Dam, maar ook zeker 
van het huidige Bestuur. Doelen om gehaald te worden zijn er ook nog.
Met Jacco van Dam zie ik dat zeker zitten. Ik heb gehoord, helaas was ik verhinderd, 
dat hij als nieuwe voorzitter alle deelnemers op Koningsdag bij zijn maiden speech, het 
Wilhelmus uit volle borst heeft laten zingen. Een echte binnenkomer.

Bestuur, commissies, veel succes voor de toekomst.
En maak deze vereniging nog mooier dan die al is.

Harry van Dalfsen
Gewezen voorzitter van De Nunspeetse. 
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van de

En zo is het alweer april.
De baan is qualifying en plaatsen mag niet meer (jammer!). Belangrijk dus 
om er weer voor te zorgen dat we de baan netjes achterlaten, divots 
terugplaatsen na onze super verre slagen, bunkers aanharken na in één 
keer succesvol uit het zand te hebben geslagen en de ‘kraters’ die onze 
fantastische ballen op de green hebben gemaakt, repareren. We weten het 
allemaal en we weten ook dat het soms gewoon niet lukt. Maar gelukkig 
blijft iedereen haar/zijn best doen en hebben we met z’n allen veel plezier 
van onze prachtige baan. Heb je de krentenbomen al in bloei zien staan 
tegen de prachtige blauwe lucht?? 

De afgelopen twee maanden, vanaf half februari, hebben we al weer 276 rondjes gedraaid! Het is geweldig dat 
steeds meer dames de dinsdag in hun agenda hebben geblokkeerd en lekker meedraaien met de Damesdag. En 
er kunnen er nog wel een aantal bij. 

Traditiegetrouw hebben we op 26 maart de opening van het damesseizoen gehad. Een mooie dag, afgesloten 
met een geweldig diner. Zie bijgevoegde foto’s. Een van onze dames werd helaas onwel op de baan, maar door 
snel en adequaat optreden van de marshall en collega’s was zij snel in het ziekenhuis. Gelukkig mocht ze na een 
paar dagen naar huis en is nu herstellende. Wij wensen haar veel sterkte en zien haar graag weer snel terug. 
De Play & Go competitie is weer van start gegaan, met een bezetting van tegen de 40 dames! Het is heel leuk 
te zien dat ‘Go’ absoluut niet betekent dat iedereen gelijk na de wedstrijd vertrekt, maar lekker blijft hangen en 
geniet van een drankje, hapje en een praatje. 

DINSDAG=DAMESDAG!

Wij -Corinne, Roos, Tineke, Erica, Ria, Mayke, 
Linda en ondergetekende – willen de 
zieke leden in onze vereniging veel sterkte 
wensen, en veel kracht, moed en liefde om 
het ziekteproces door te komen.

Marieke Uytenbogaart

Spelen en eten op St. Nicolaasga
(wil je met iemand meerijden, neem even
contact op met de Damesdagcommissie)

Dames/Heerendag
de Midzomerwedstrijd
’t Sybrook
de Vriendinnendag.

21 mei

19 juni
25 juni
30 juli 

13 augustus
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Evenementencommissie

De opening van het seizoen is alweer enige tijd achter de 
rug. Het was weer een heel gezellige dag met de officiële 
opening van de shop, 76 deelnemers die meededen 
aan de wedstrijd en nog wat extra, niet spelende leden 
waren aanwezig bij het walking dinner. Ook waren er 15 
jeugdleden die hun eigen wedstrijden speelden. Het werd 
een prachtige opening!

De Paasscharrel  is, als je dit leest, inmiddels óók al weer 
voorbij en het volgende evenement komt eraan: op 22 juni, 
namelijk de midzomernachtwedstrijd. Deze wordt gespeeld 
vanaf 16.00 uur en ieder deelnemend lid kan ook een 
vriend(in) uitnodigen om mee te spelen voor dezelfde prijs, 
namelijk 30 euro. Er wordt dan in de baan gegeten, met 
na afloop de prijsuitreiking en een dessertbuffet. Het zou 
geweldig zijn als er weer net zoveel mensen als vorig jaar 
meespelen. Wij hopen op prachtig weer!

Daarna beginnen de voorbereidingen voor de Rydercup, dit 
jaar te spelen op 20 en 21 juli.
Verder vanuit de Evenementencommissie nog het volgende:  
Wij hebben het geluk dat Nita Bos onze gelederen komt 
versterken. Nu zijn we als commissie met ons zessen: Nita, 
Karin, Erna, Paula, Ad en Jolt. Wij zijn hier erg blij mee.

Wij hopen jullie allemaal weer te kunnen verwelkomen bij de 
volgende evenementen.

De Evenementencommissie
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Heerendagcomissievan de

Woensdag 27 februari 2019 vond de uitreiking plaats van de Hakron bokaal 2018.
Een uitgebreid verslag heeft eerder al op de site gestaan.

Jan van de Craats wist in 2018 wederom beslag te leggen op de fel begeerde Hakron 
Bokaal met 23 birdies.

De overige prijswinnaars waren Roy van der Loop, Henri Steneker met ieder 16 birdies, 
Bert Snoek met 14 birdies en Willem Evers met 12 birdies.

Dat de Hakronnetjes goed in de smaak vallen blijkt wel uit onderstaande foto.

#

a

{

Wat zijn Hakronnetjes?

Iedere birdie gescored (op
 zomer greens) wordt beloon

d met een mini flesje whisky.

Deze flesjes worden gespon
sored door ‘Hakron’ (Henk van ’t Slot),

het bedrijf dat de fun
damenten legt voor een soli

de swing.

Op de Heerendag wordt dus uit
sluitend gesproken over 

‘Hakronnetjes’.
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Thijs van der Schee
De Estafetteputter

Wie is Thijs van der Schee?
Op het moment van schrijven 33 jaren jong. Ik werk nu al meer 
dan 12,5 jaar bij AFAS Software (die organisatie die AZ, AFAS Live 
en Circustheater sponsort) als Salesmanager en ben al een tijd 
samen met mijn prachtige vrouw Anouschka. En niet onbelangrijk: 
sinds dit jaar speler van Heren 1 36 holes.

Wanneer ben je beginnen te golfen?
Na een enkele pitch en putt ronde te hebben gespeeld, hadden 
we vanuit mijn werk een zakelijke businessclub dag van AZ. 
Dat was op golfbaan Spaarnwoude. Ik was gevraagd AFAS te 
vertegenwoordiger en met een clinic meedoen leek mij beter dan 
een dag op kantoor. Toen ik met 26 graden op de driving ranche 
een paar ballen door de lucht had geslagen, was ik verkocht en 
verslaafd. Die zomer, in de stromende regen, mijn GVB gehaald op 
Harderwold. 
Een paar maanden later (nu 7,5 jaar geleden) ben ik lid geworden 
op het Rijk van Nunspeet doordat mijn broer lid was van de 
Business club en ik dus iemand zou hebben om mee te spelen. 
Door drukte van beide kanten en doordat mijn broer de Business 
Club verliet vanwege een nieuwe job is dat samen spelen er niet 
vaak van gekomen, maar ik ben blijven plakken op Nunspeet. En 
ondanks een aantal keren flirten met Hoge Kleij ben ik nog zeer 
gelukkig op het Rijk.

Wat is je handicap?
Op dit moment 10,4

Hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?
Begin vorig jaar zat ik op 14,1 en kwam ik na vele goede wedstrijden op 
10,0. Na wat acclimatiseringsproblemen met betrekking tot het aantal 
slagen minder wat ik meekreeg, ben ik nu aardig stabiel en hoop ik 
binnenkort door de magische grens tot Single Handicaper te breken.  

Wat is je favoriete club (stok) en waarom?
Lastig kiezen. Na elke ronde heb ik weer nieuwe haat- en liefdesverhoudingen met mijn clubs. Gisteren (in de 
single van de eerste competitieronde) holde ik zo’n 35 meter aan putts in 18 holes met mijn nieuwe Scotty 
Cameron dus die draag ik momenteel een warm hart toe. Ook mijn Driver en Hybride zijn redelijk stabiele 
factoren in mijn golfhuwelijk. Mijn lange ijzers voelen de laatste tijd wat onwennig. Die pak ik dus minder snel 
en daardoor word ik er ook niet beter mee. Self-fulfilling prophecy dus wat betreft favoriete clubs. Het draait 
allemaal om vertrouwen en helaas komt dat te voet en gaat dat te paard.

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt en 
waarom?
Mijn broer en ik hebben een traditie om de top-20 banen in 
Nederland te spelen. We hebben ze bijna allemaal gehad en ik 
vind in Nederland de Haagse het mooist. Het uitzicht op hole-1 is 
ongeëvenaard. 
Met een vriend speel ik vaak in het buitenland en daar heb ik vooral 
genoten van Chateau de la Tournette (American Course) bij Brussel, 
Hamburger Golfclub Falkenstein, Golfbaan Torrequebrada in omgeving 
Mallaga, Chart Hills Golf Club in Zuid Engeland en Royal Oostende. 
Wat ik belangrijk vind, zijn golfbanen die je onthoud door bijzondere 
holes en/ of uitzichten. Ik schrijf reviews of Leadingcourses en ben gold 
member dus mijn mening telt zwaar. Hier weet Ronald Gorel alles 
van toen ik ooit na een competitiewedstrijd een review plaatste. Men 
belde toen Ronald op en vroeg of het verwijderd kon worden maar 
reviews moet je juist niet manipuleren anders verliest het zijn waarde. 

‘Toen ik met 26 
graden op de 
driving ranche een 
paar ballen door de 
lucht had geslagen, 
was ik verkocht en 
verslaafd.’ 

‘Wat ik 
belangrijk vind, 
zijn golfbanen 
die je onthoud 
door bijzondere 
holes en/of 
uitzichten.’
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Thijs van der Schee
Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt?
Mijn beste 9 holes is al van jaren geleden. Ik speelde de eerste 9 in +1 met handicap 16 op Landgoed 
Blijenbeek tijdens een wedstrijd van Ziggo Sport. De hoofdprijs was een golfreis naar Turkije dus toen ik mijn 
puntenaantal van 23 tot mij door liet dringen, was ik gezien. Een kansloze 2e 9 volgde. Onder druk golfen vond 
ik in het begin lastig en heb ik moeten leren. Dat gaat mij steeds beter af. 
Eind 2018 speelde ik een business strokeplay-wedstrijd op De Rijswijkse en dat deden we met gebruik van 
Gamebook naast de gewone scorekaart. Daarmee kan je elke flight live volgen qua scores. Super leuk en echt 
een aanrader voor wedstrijden op De Nunspeetse. Anyway ik speelde briljant en stond +6 t.o.v. de baan na 14 
holes en gedeeld bovenaan. Helaas sloeg ik mijn drive in het water en maakte een 8 op de par-5 15de en zag 
mijzelf zakken naar de 3de plaats. Na een bogey op de lastige par-4 wist ik dat ik goed moest eindigen om een 
kans te maken op de titel. De birdie op 17 was heerlijk en zorgde ervoor dat ik een par moest maken voor 
de winst. Na 2 goede slagen lag ik op voor par 15 meter voor het water en ik hoefde dus alleen mijn bal met 
de pitching wedge op de green te slaan. Die raakte ik echter zo lekker dat ie op 30 cm bleef liggen. Een birdie 
birdie finish terwijl de druk op stond was een super gaaf gevoel. Mijn Rydercup momentje in het klein. De 79 
bruto en 67 netto is mijn beste ronde tot nu toe. Hopelijk komt daar dit jaar weer verandering in. 

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Net zoals met de favoriete golfclub: dit wisselt per ronde. 
Uiteraard gek op Noord-6 vanwege de bijzondere 
zandverstuiving. Bijna alle holes op Zuid vind ik fantastisch 
qua design en moeilijkheid maar ik kon er lange tijd niet 
goed scoren dus vond ik ze verschrikkelijk. Oost-1 en 
5 score ik geregeld erg goed dus die zijn in dat opzicht 
favoriet.  Als ik echt 1 hole moet kiezen dan ga ik toch voor 
Zuid-9. Echt een hele goede slothole omdat alles kan daar 
nog goed en fout gaan plus een prachtig design.

Wat doe je voor de vereniging?
Ik ben team Webcare (social media).
Zowel leidinggevende als medewerker. 

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen?
Golf is een verticale sport, geen horizontale. Ik had nogal een slice in mijn 
donkere golfdagen en dat kwam vooral doordat ik erg om mijzelf heen 
draaide en de ruimte daardoor blokkeerde. Maar ik les tegenwoordig 
buiten Nunspeet dus zal hierover geen reclame maken ;)

‘Die raakte ik 
echter zo lekker 
dat ie op 30 cm 
bleef liggen.’

‘Mijn grootste 
ergernis is 
slow play.’

Wat is je grootste ergernis in de baan?
Slow play. Met stip bovenaan. Ik ben zo blij met Ready golf 
maar merk dat we daar nog moeite mee hebben om dat in 
te bedden in onze gewoontes. 

Op golf.nl (en op onze website) kwam ik filmpjes van jou tegen, 
kun je daar wat meer over vertellen?
Haha is deze vraag voor iedereen? Ik word tegenwoordig herkend op golfbanen. 
Spelen onder werktijd zit er helaas niet meer in. De tol van beroemdheid. Nee 
zonder dollen, dat valt heel erg mee. Ik heb mij ooit opgegeven op Social Media 
voor een fotoshoot. Na een paar maanden belde golf.nl dat ik was geselecteerd 
en die fotoshoot was zowel op Amelisweerd als in de studio van Golf.nl. Daar 
moest ik wachten en ik maakte gebruik van de gelegenheid om kennis te maken 
met Gerard Louter en zijn collega's. 
Na de shoot voor het magazine kreeg ik twee weken later een belletje van de video man van de redactie. Hij had mij 
zien lopen en leek mij een geschikt persoon voor een videoreeks. Ondanks dat ze niet betalen, was ik erg enthousiast. 
Een halve dag toen opnames gemaakt met Davey Porsius (pro tour speler en toen Nederlands Kampioen Matchplay) 
waarbij ik mij volledig mocht misdragen op de golfbaan. Buitengewoon leuk om te doen. 
Blijkbaar beviel het Golf.nl goed want een paar maanden geleden wilde zij graag weer een video reeks maken met mij. 
Dit keer niet over Matchplay tips maar over de nieuwe golfregels. Wellicht in de toekomst nog meer?! 

Wil je nog iets kwijt over jezelf?
Als je leuke dingen hebt meegemaakt die echt op 
Social Media moeten, laat het mij dan weten :). 

Aan wie geef je de 
Estafetteputter door? 
Aan mijn voormalige 
greensome maatje en grote 
vriendin: Josina Kukupessy
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De senioren februari 2019
Nieuws van de Seniorencommissie

mail: senioren@denunspeetse.nl

SENIOR SOCIAL MIX 
MOET TELEURSTELLEN!!!!
Wat al enige tijd dreigde wordt nu bewaarheid, de 
Senior Social Mix lijdt aan het eigen succes. Er zijn 
zelfs weken waar de organisatie niet alle aangemelde 
deelnemers kan plaatsen. Deelnemers gaan zich steeds 
eerder inschrijven in de hoop een plekje te krijgen 
op de begeerde startlijst. De commissie overweegt 
een quotum of een drastische verhoging van de 
speelgelden.

Alle gekheid op een golfstokje: Waar we het vorig jaar wekelijks 18 deelnemers hadden en in het 
najaar het aantal spelers konden verhogen naar 27 hebben we nu – mede dankzij welwillende 
medewerking van Sales – het aantal spelers al kunnen uitbreiden naar wekelijks 33 (en soms 36). Toch 
zijn er met enige regelmaat nog deelnemers die we helaas op de reservebank moeten laten zitten. 
De 9-holes-gemengd voor Senioren op donderdagmiddag voorziet blijkbaar in een grote behoefte. 
De gezellige nazit na afloop (als het kan in een grote kring om de tafel) is een aangenaam sociaal 
gebeuren, waar wel en wee wordt gedeeld.

Met de komst van nieuwe leden van andere verenigingen, waarvan er sommigen speciaal lijken 
te komen voor de Senior Social Mix, moet de commissie zich met het bestuur en de andere 
speelcommissies beraden op een mogelijke uitbreiding van het aantal speelplekken in de nabije 
toekomst (twee lussen? twee speelmomenten?).

met vriendelijke groet, ook namens Herma, Patricia en Ferdy

Jaap van Petegem

Toch mag dit bericht geen mensen afschrikken, 
zeker geen mensen voor wie de 18-holes 
wedstrijden op dinsdag en woensdag te hoog of 
te ver zijn gegrepen.
In Proware proberen we lang vooruit de 
wedstrijden “open” te zetten, dus schroom niet 
om je in te schrijven, we proberen zo weinig 
mogelijk mensen teleur te stellen.

Intussen is de eerste serie van 2019 weer afgesloten met de bal-uitreiking en het uitdelen van 
de zelfverdiende bitterballen. De eerste plaats was voor Anneke Schipper, de tweede plek voor 
Ronald Leeman en Wilma Hardeveld werd derde. De volgende serie van 10 eindigt op 6 juni.
Op Hemelvaartsdag (30 mei) hebben de Senioren een donderdagje vrij.
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Ten tijde van het schrijven van dit stukje zijn de eerste wedstrijden van de golfcompetie 
achter de rug. Er wordt daarin gespeeld op vele mooie banen in Nederland. Maar iedere 
keer realiseer ik me weer dat we zelf op één van de allermooiste golfbanen van ons land 
lid zijn! Als jullie dit lezen is inmiddels ook de winnaar bekend van de Masters op Augusta. 
De prachtige baan met de rhododendrons en de befaamde Amen Corner. Met een beetje 
fantasie doen onze holes 3, 4 en 5 op Zuid hier niet voor onder. In deze bijdrage aan 
de nieuwsbrief neem ik jullie mee in de wedstrijdkalender van de Wedstrijdcommissie. 
In mei en juni staat er namelijk een aantal leuke wedstrijden op de kalender van onze 
golfvereniging.

Voor de eerste maandbeker van april is reeds gestreden. De fel begeerde parkeerplaatsen 
zijn weer beschikbaar gesteld aan de winnaars tot aan de volgende maandbeker. Deze 
tweede maandbeker wedstrijd valt dit jaar op 5 mei. Aansluitend kan de liefhebber dan nog 
naar één van de bevrijdingsfeesten.

In het weekend van 25/26 mei is het de beurt aan het Senioren Clubkampioenschap. 
Deelname is voorbehouden aan leden van 50 jaar en ouder, dit geldt zowel voor de 
dames als voor de heren. Hierbij gaat het om een strokeplay wedstrijd over twee keer 
18 holes. De eerste ronde word je ingedeeld op handicap. Het resultaat van deze ronde 
op de eerste dag bepaalt de flightindeling voor de tweede dag. Zo ontstaat er een echt 
kampioenschapsgevoel met een laatste flight van spelers die vooral ook op elkaar gaan 
letten. Wat is er mooier dan dat er veel publiek komt kijken naar de ontknoping van deze 
wedstrijd? Daarnaast is het voor elk senior lid natuurlijk leuk om hier als deelnemer bij te 
zijn. 

We hopen dat veel leden zich inschrijven voor de wedstrijden, 
want daar organiseren we ze tenslotte voor ;).

In juni staan de volgende wedstrijden op de kalender:

D
E 

W
E
D
S
T
R
I
J
D
C
O
M
M
I
S
S
I
E

Maandbeker: categorie 1 en 2.

Tweede Pinksterdag, de Aspergewedstrijd, Stableford 3-bal. Alleen 
al de culinaire hapjes van Evert en zijn team die na afloop geserveerd 
worden is een reden om in te schrijven voor deze wedstrijd!!!

Less is More, 3-bal strokeplay wedstrijd. Natuurlijk is dit een leuke 
wedstrijd voor de lage handicappers, maar ook voor de hogere 
handicappers is het leuk om eens een strokeplaywedstrijd te spelen, 
want een andere wedstrijdformule is toch ook uitdagend!

Nieuwsbrief Wedstrijdcommissie

Zondag 2 juni 

Maandag 10 juni

Zondag 23 juni
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“DICHTSTBIJZIJNDE PUNT ZONDER ENIGE BELEMMERING”
BEPALEN

Het bepalen van het “Dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering” is iets wat op Nunspeet elke ronde 
wel een keer moet gebeuren als je het pad wilt ontwijken. De laatste tijd zijn er wat vragen geweest over 
welke club je nu waarvoor moet gebruiken.

Eerst even de theorie. In de spelerseditie van de Golfregels staat op blz. 145 de definitie:

“Dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering: Het referentiepunt voor het ontwijken zonder straf van 
een belemmering door een abnormale baanomstandigheid (Regel 16.1), een situatie met gevaarlijke dieren 
(Regel 16.2), een verkeerde green (Regel 13.1f) of een verboden speelzone (Regels 16.1f en 17.1e) of bij het 
handelen volgens een plaatselijke regel.
Het is het bij benadering vastgestelde punt dat als de bal daar zou liggen:

• het dichtst bij de oorspronkelijke plek van de bal is, maar niet dichter bij de hole dan die plek; 
• in het vereiste gebied van de baan is, en 
• waar, indien de bal daar zou liggen, de belemmering die de speler wil ontwijken niet meer 

bestaat voor de slag zoals de speler die op de oorspronkelijke plek, zonder de belemmering, 
zou hebben  gedaan.”

Aan het einde van de definitie staat nog het volgende:

“Om dit referentiepunt te bepalen, moet de speler vaststellen met welke 
club, stand, swing en speellijn hij of zij de slag zou hebben gedaan.”

Dit betekent dat als je bal op het pad ligt, je het 
Dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering (= het 
referentiepunt) gaat bepalen met de club waarmee je de 
bal geslagen zou hebben vanaf het pad. Als dit een ijzer 9 
is, bepaal je hiermee het referentiepunt.

Het is niet verplicht voor de speler om de slag te 
simuleren door echt een stand in te nemen en met de 
gekozen club een swing te maken (maar het wordt 
aanbevolen om dit doorgaans wel te doen om een 
zo nauwkeurig mogelijk het referentiepunt te kunnen 
bepalen).

Vanaf het referentiepunt mag je de langste club in je 
tas (m.u.v. de putter) gebruiken om een stoklengte af 
te meten om de zogenaamde dropzone te bepalen. De 
langste club in je tas is normaal gesproken de driver. 
Gebruik dan ook de driver voor het uitmeten van de 
stoklengte. Dit voorkomt discussie met flightgenoten of 
de tegenstander in de baan. 
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Ingezonden door FTK

Golf is in feite een simpel spelletje.
Vraag bijvoorbeeld een hockeyer, een tennisser en een honkballer om met hun voor die 
sport geëigende attributen de bal op een willekeurige baan of veld in twee of drie slagen 
op de green of op of in een ander doel te krijgen zoals men die in de betreffende sport 
gewend is en men zal deze klus fluitend op ieder veld weten te klaren.
Alles natuurlijk in verhouding met afstanden enz., gemeten, aangezien sommige ballen 
groter en zwaarder zijn en anders gevormd.

Zijn wij dan van die onhandige, talentloze sukkels of hebben wij hier te maken met 
slechts de top in hun respectievelijke sporten; met atleten die stijf staan van allerhande 
steroïden en bij wie de epo schuimend langs de mondhoeken loopt?
Nee hoor, iedere redelijke amateur kan dit.
Waarom kunnen wij dat dan niet? Wat is er mis met ons golfers?
Niets,.......... helemaal niets.

Het zit hem in het ons opgedrongen gereedschap en in de te bespelen terreinen en in 
helemaal niets anders.
De voornoemde (alsook alle andere) sporten hebben hulpmiddelen tot hun beschikking 
die uitermate geschikt zijn om het voor die sport beoogde doel zo snel of accuraat 
mogelijk te bereiken; en zo hoort het uiteraard ook.
Alleen golf vormt hierop een uitzondering.

Neem nou dat balletje.
Om te beginnen is dat ding zó klein dat één maatje minder nóg een extra stuk 
gereedschap nodig zou maken in onze uitrusting, nl. een vergrootglas.
Er zitten ook onverklaarbare deukjes in waarvan men beweert dat ze de bal op lijn 
houden, verder laten vliegen, hem in de lucht houden en meer van dat soort verkoop- en 
marketingkreten.
Waarom hebben de balvormige objecten bij alle overige sportieve activiteiten dan niet 
van die deuken? En waarom bijvoorbeeld vliegtuigen niet?
Een honkbal moet toch ook ver gaan? En dient een vliegtuig ook niet wat gemakkelijker 
in de lucht te blijven hangen?
Ben jíj bovendien zo blij met de afstand die je slaat met dat rare balletje? Nee toch zeker?
Ik zal het je verklappen: dat ding is gemaakt om je zo veel mogelijk tegen te werken: om 
de vlucht af te remmen, om kwijt te raken in bossen, in water of waar dan ook.
Je denkt toch niet dat het aan jou ligt als je weer eens een slice of hook uit het boekje 
produceert? Die bal is daar gewoon voor gemaakt, om van het geval waar je dat projectiel 
een mep mee verkoopt nog maar te zwijgen. Maar daarover straks meer.
De enkele keer dat het projectiel wèl een rechte lijn volgt heb je hem gewoon verkeerd 
geraakt! 
Natuurlijk kun je oefenen om de bal zo vaak mogelijk verkeerd te raken teneinde hem 
op de fairway te houden, maar lastig is het wel, hoewel sommige mensen daar, na veel 
oefenen, toch nog redelijk goed in zijn geworden.

En dan die golfclubs.
Heb je ooit een vreemdsoortiger ontwerp gezien om een ander, simpel, rond voorwerp 
gewoon rechtdoor te laten gaan?
Wat moeten wij in ‘s hemelsnaam met dit wanstaltig gevormd stuk onvernuft?
Dat lompe stuk ijzer onder aan een onnodig peperdure stang van kunststof dan wel 
verchroomd metaal (een hele autobumper van hetzelfde materiaal is goedkoper!!) is 
van een dermate ridicule vorm en opmaak dat men in feite het gehele begrip GOLF 
nauwelijks nog serieus kan nemen. 

© FTK

HET LIGT NIET AAN JOU
WEES GERUST
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Ingezonden door FTK

Iemand die met een ernstig gezicht kan beweren dat een golfclub het meest adequate 
hulpstuk is om dat balletje zo ver en recht mogelijk te slaan heeft toch vast en zeker een 
psychotherapeutische behandeling nodig wegens ernstig verlies van realiteitszin. 
Bovendien is het proefondervindelijk bewezen dat het gewoon niet werkt, denk maar aan 
jouw eigen laatste ronde………….…bewijs geleverd?
Alles wat er in de loop der jaren is geprobeerd om die club een wat draaglijker aanzien 
te geven en om het rechtdoor en verder slaan wat te vereenvoudigen wordt door die 
criminele bende die zich de “Royal & Ancient” noemt, simpelweg en met hoongelach 
afgekeurd.

Want waar hebben wij het eigenlijk over?
V- vormige en vierkante groeven (!!!!???), materialen die meer geschikt zijn om Mars te 
bereiken dan een green op een golfbaan, maar wel 100% duurder zijn dan normaal ijzer of 
duurzaam plastic, nóg lichter spul zodat wij binnenkort de clubs moeten vastbinden aan 
onze tassen omdat ze anders als een ballon ten hemel stijgen, enz. enz.
En waarom hebben wij wel 12, 13 of 14 van die ondingen nodig?
Hoog of laag spelen, wat maakt het uit? Als dat balletje maar in dat gaatje verdwijnt.

Wij laten ons nog steeds graag in de maling nemen en geloven onvoorwaardelijk in alle 
advertentiegrafieken die beloven dat wij met dat nieuw ontwikkelde gedrocht, met wéér 
een ander soort materiaal waar niemand ooit van heeft gehoord, toch zéker 73 centimeter 
verder slaan!
Zoals gezegd kost het wel het dubbele van wat je nu in je tas hebt zitten en dat is nog 
geen jaar oud!
Kijk ook eens naar alle (papieren!) bewijzen dat balletje X rechter en verder slaat dan 
balletje Y.
Heb je dat wel eens uitgeprobeerd? En? Is je handicap ( inclusief de verlaging die het 
gevolg is van die ongelooflijke nieuwe driver! ) onmiddellijk met 8 punten gedaald...........? 
Nou................?
Dat bedoel ik maar.

Wat is er in de loop der jaren veranderd aan een hockeystick, aan een honkbalknuppel, of 
aan de ballen van vele sporten?
Juist:........ helemaal niets; die zijn al 100 jaar hetzelfde.
Gewoon, omdat die attributen ontwikkeld zijn om de betreffende sporten zo goed 
mogelijk te beoefenen, wat bij het golfspelletje dus in het geheel niet de bedoeling is.

Ken je één andere sport waarbij je tijdens de beoefening een object mee moet zeulen van 
pak weg zo’n 10-15 kilo waarin dan je gereedschap zit?
Ja, ik heb het over die tas, die je steeds maar weer achter je aan moet zeulen of vooruit 
moet duwen, of nog erger, in de winter moet dragen..... wat niets anders dan het gevolg 
is van je argeloze onwetendheid toen al die stokken je werden aangesmeerd, inclusief 
enkele volkomen overbodige wedges met allerlei gradaties die je maar zelden uit de tas 
haalt omdat je eigenlijk geen idee hebt wat je er mee moet.
Ook voor die tas geldt: allemaal om je tegen te werken en in verwarring te brengen. 

© FTK
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Ingezonden door FTK

Wanneer je een 110 meter lang voetbalveld oversteekt wacht je aan de andere kant een 
doel van dik 7 meter breed.
Ook een hockeyveld, een waterpolobad en een handbalveld kennen doelen van minimaal 
1,50 - 2,5 meter groot, maar de velden zijn ook wat kleiner in oppervlakte dan dat 
voetbalveld.
Het grootste speelveld is ongetwijfeld de golfbaan met een lengte van 18 x een 
gemiddelde lengte van 300 tot 325 meter. 
En het doel? Juist................ 10 - 11 centimeter in doorsnee !!! Ja, centimeters en geen 
meters!!!

Nu zul je zeggen, ja maar bij al die andere vrijetijdsbestedingen zijn er tegenstanders in 
het veld om het scoren te beletten, vandaar dat die doelen ook veel groter zijn.
Maar die tegenstanders heb jij toch ook?
Lees maar even terug: een bal die uitsluitend is gemaakt om de meest vreemde capriolen 
uit te halen, gereedschap dat  te belachelijk is om zelfs maar adequaat in woorden te 
kunnen omschrijven, een bepakking waar iedere militair voor zou deserteren en als 
klap op de vuurpijl dan ook nog eens al die sadistische obstakels in de vorm van zowel 
natuurlijke- als kunstmatig opgeworpen hindernissen zoals bunkers, waterpartijen, 
bossages enz.;......... noem het maar geen tegenstanders!
En ons doel na 325 meter sjouwen is:.......... 11 centimeter, en dat 18x voor een volledige 
partij!

Waarom is trouwens ook niet iedere golfbaan hetzelfde?
Elk voetbalveld, tennisbaan, zwembad en noemt u maar op heeft standaard afmetingen 
en is vrijwel overal hetzelfde.

Noot: de enige uitzondering hierop is natuurlijk De Johan Cruijff Arena, wat zo om de 
paar weken weer een ander speelvlak heeft, maar dat is in beginsel ook nooit echt de 
bedoeling geweest.
Dat de terreinen waarop deze activiteiten plaatsvinden gestandaardiseerd zijn schept 
de mogelijkheid voor de beoefenaars om hun vaardigheden te meten onder gelijke 
omstandigheden.
Keer op keer weer en zo hoort dat natuurlijk ook .
En bij golf?

Daar gaan we weer !
Geen baan, geen hole en geen grassprietje hetzelfde. Verborgen en steeds verschillende 
op- en aflopende greens, fairways die rechtdoor gaan, links- en/of rechtsaf slaan, dan 
weer breed of juist smal zijn, de ene keer vlak en dan weer heuvelachtig; bomen, water, 
drijf- en andersoortig zand op de meest ongewenste en onnodige plekken en niet te 
vergeten een uitgebreid assortiment aan dieren die je in sommige landen zelfs naar het 
leven staan omdat je ze zo nodig in hun natuurlijke omgeving moet komen storen.
Nooit een eerlijke kans dus. Nooit bedoeld om je ook maar enigszins het idee te geven dat 
al dat schroot en die door muizen aangevreten balletjes je daadwerkelijk zouden kunnen 
helpen die 18 holes naar tevredenheid te beëindigen.

Schaam je dus alsjeblieft niet meer, je weet nu dat je er zelf echt niets aan kunt doen.
De volgende keer kun je opgewekt en zonder zorgen je rondje lopen want de score doet er 
niet toe.
Jouw schuld is het niet.
Je kunt nu dus eindelijk vrijuit en ontspannen spelen, ............. en wie weet……………. zou juist 
dát niet eens kunnen helpen…….?

© FTK
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