
Van de redactie

Daar is er dan weer één!
Een Nieuwsbrief van de Nunspeetse……. alweer de derde van 
dit jaar. Er is sinds eind april veel gebeurd en er is enthousiast 
en succesvol gegolft.

De competitie is voorbij en er konden drie kampioensteams 
gehuldigd worden.

Het wordt weer zomer en de korte broeken zijn al diverse 
malen gesignaleerd, smaakvol of niet…te pas of te onpas……
het weer is er kennelijk naar!

Bjørn Driessen werd ondertussen ook “even” kampioen 
strokeplay van Nederland t/m 12 jaar, waarvoor hulde van de 
redactie!

In deze nieuwsbrief weer bijdragen van (uiteraard) 
de voorzitter, van de Wedstrijdcommissie, de 
Evenementencommissie, de Heerendagcommissie, een 
regelkwestie (Q-kaarten ditmaal), een tip van de pro voor 
Noord-4, de dames geven hun bijdrage, de Estafetteputter is 
weer uit de locker gehaald en een serieus en belangrijk artikel 
over “wat te doen bij hartfalen op de baan”.

Kortom: de nieuwsbrief staat weer vol leeswaardige 
bijdragen vanuit vele commissies, van de pro’s en andere 
enthousiastelingen.

De redactie wenst een ieder veel leesplezier en alvast een 
prachtige zomer toe!
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Van de voorzitter,

“Presidential Honeymoon”

Over ongeveer 4 weken zitten mijn eerste 100 dagen als voorzitter van De Nunspeetse 
er op en eindigt mijn ‘presidential honeymoon’. Volgens de traditie wordt met deze 
symbolische mijlpaal de eerste balans opgemaakt.

Het is mij tot nu toe allemaal best meegevallen, waarschijnlijk omdat het bestuur en 
de commissies echt fantastisch werk doen. Het enige minpuntje vind ik de veelvuldige 
herhaling van kleine klachtjes over kleine dingetjes. Maar ja, u weet natuurlijk ook niet 
wat een ander al gemeld heeft. Ik durf wel te stellen dat we een fantastische golfbaan 
hebben, en daar draait het allemaal om. Daarnaast doet iedereen bij de Vereniging en 
het Rijk zijn stinkende best om alles goed, snel en enthousiast op te pakken. 

De eerste 100 dagen zijn meestal ook cruciaal in het halen van doelstellingen of ambities. 
Wat had ik ook alweer gezegd? KLM open, hoofdklasse golf,… Misschien niet haalbaar, 
maar toch zie ik de eerste lichtpuntjes. Bijvoorbeeld Björn Driessen die het NK tot en met 
12 jaar wint, daar kunnen we als vereniging best trots op zijn.

Vanaf dag 1 zijn we in gesprek gegaan met het Rijk om een start te maken met het 
realiseren van onze doelstellingen. We hebben namelijk bij veel van deze ambities het 
Rijk nodig. Een aantal zaken die op de bestuurstafel liggen zijn: uniformiteit Golfschool, 
driving range plus, gratis driving range ballen, etc. Op dit moment is het allemaal nog 
even afwachten of we alle neuzen dezelfde kant op krijgen, en laat dat afwachten nou net 
één van mijn slechte eigenschappen zijn.

Hoe gaat het met de nieuwe leden?, Blijven er nog wel genoeg starttijden vrij?, Hoe gaat 
het met de clubwedstrijden? Deze (en andere) terechte vragen zijn de afgelopen periode 
veelvuldig aan mij en de overige bestuursleden gesteld. Het antwoord hierop is vrij 
simpel: de gevolgen t.a.v. speelrecht en bloktijden vanwege de komst van nieuwe leden 
is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die is vastgesteld op 1 januari 2016 
en loopt tot 1 januari 2022. Wij zijn in gesprek met het Rijk over de exacte invulling en 
gevolgen. We houden jullie op de hoogte!

Groet,
Jacco van Dam 
voorzitter

VA
N

 D
E V

O
O

R
ZITTER

2



van de

Eind juni, en er is al weer een hoop gebeurd. We ‘draaien’ weer elke 
maand de maandbeker, de Play&Go wedstrijden én we zijn een 
dagje uit geweest naar St. Nicolaasga. Een verrassend mooie baan, 
ondanks het miezerige weer. De hele dag liep heel voorspoedig en 
de organisatie was prima. Blijft onverlet dat we veel meer dames mee 
zouden willen hebben, het is echt een hele leuke dag (zie de foto’s). 

Afgelopen 4 mei heeft een aantal van onze leden, waaronder natuurlijk 
een aantal Damesdagcommissieleden, als ambassadeurs meegespeeld 
met een door Het Rijk georganiseerde uitnodigingswedstrijd (9 holes 
met na afloop een voortreffelijke lunch) voor leden van Harderwold en Biddinghuizen. De eigenaren van deze 
banen gaan de grond een andere bestemming geven, dus de leden moeten hun heil elders zoeken. Er waren heel 
veel mensen op afgekomen en het overgrote deel van hen heeft zich direct opgegeven om per 1 januari 2020 lid 
te worden! En dat betekent nieuwe aanwas voor de Damesdag! De komende maanden zullen wij ons, samen met 
het bestuur van “De Nunspeetse” en Het Rijk, daarop gaan voorbereiden. De Damesdagcommissie hecht er veel 
waarde aan dat nieuwe leden zich snel thuis voelen en volop mee gaan draaien in het verenigingsleven. 

Met het uitkomen van deze nieuwsbrief hebben we de jaarlijkse dames/heerendag al weer achter de rug waarbij 
een geweldige (gebaseerd op ervaringen uit het verleden) haringparty ons door Het Rijk is aangeboden.Ook 
hebben de dames op 25 juni de zomerzotheidwedstrijd gespeeld (voor de ‘uitslovers’ 27 holes!). Ondergetekende 
is bij dit alles helaas niet aanwezig, die dobbert lekker op een zeilboot voor de Turkse kust.

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

’t Sybrook
de Vriendinnendag.

Ladies Best
Einde seizoen en afsluiting

Zwarte pieten teamwedstrijd

Kerstwedstrijd

30 juli 
13 augustus

8 oktober
19 november

3 december
17 december
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Evenementencommissie

Bij het schrijven van dit nieuwsbericht moet de 
midzomernacht wedstrijd nog gespeeld worden. 
Wij hopen dat het weer een gezellige wedstrijd zal 
worden. 

Verder zijn we al druk bezig met de voorbereiding 
van de Rydercup. Op 20 en 21 juli wordt deze 
wedstrijd gespeeld. Deelnemers spelen in het rode 
team met captain Ronald Gorel of in het blauwe 
team met captain Annette Horsman. Indeling van 
de teams vindt plaats aan de hand van postcodes. 
Deze gezellige 2-daagse wedstrijd wordt zoals altijd 
afgesloten met een barbeque en live muziek! De 
prijs is 30 euro per persoon.

Het daarop volgende evenement is “The battle 
of the sexes”, deze wedstrijd wordt gehouden op 
zaterdag 31 augustus. Na afloop van de wedstrijd 
is er een drankje en een borrelplateau  om de 
wedstrijd gezellig met elkaar af te sluiten. De prijs 
hiervoor is 15 euro per persoon. Zie te zijner tijd de 
aankondiging op de mededelingenborden en op 
de website.

Aanmeldingen lopen allemaal via proware.

De Evenementencommissie

M
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Heerendagcommissievan de

Maandprijs
De maandprijs op de Heerendag die beschikbaar wordt gesteld door Het Rijk van 
Nunspeet is toch wel een succes aan het worden binnen de Heerendag. Zo hebben 
verschillende heren deze prijs al in ontvangst mogen nemen.

Matchplaycompetitie
De matchplaycompetitie is in volle gang en iedereen is druk bezig om de wedstrijden 
voor augustus gespeeld te hebben. De uitslagen en voortgang kan men bekijken via 
de site van de Nunspeetse via -commissies, -Heerendagcommissie, -diverse standen 
Heerendag en in het kader standen 2019 naar -poulefase matchplay competitie.

Heerendag naar het Rijk van Nijmegen
Op 5 juni is de Heerendag gespeeld op het Rijk van Nijmegen. Na een goede ontvangst 
met koffie/thee en iets lekkers vertrokken de heren naar de Nijmeegse baan. De baan 
lag er fantastisch bij en ook het weer werkte mee. Na de borrel op het terras werd een 

heerlijk tapas buffet geserveerd, wat bij de heren 
bijzonder in de smaak viel. Tijdens het diner werden 
de prijzen uitgereikt waarbij Jan van de Craats met 
36 stableford punten de sterkste bleek. Ook werd de 
maandprijs van mei deze avond uitgereikt en mocht 
Hein van Mulligen een mooi pakket, aangeboden 
door Het Rijk van Nijmegen, in ontvangst nemen. Het 
bleek ook nog eens een echte verrassing te zijn voor 
Hein daar hij niet eens wist dat hij de winnaar was. 
Na afloop van de prijsuitreiking werden de heren nog 
getrakteerd op een heerlijk ijsje en werd iedereen 

bedankt voor hun deelname. De voorzitter sloot deze avond af en wenste ieder een 
behouden thuiskomst.

Heerendag valt in het water
Afgelopen 12 juni is de Heerendag letterlijk 
en figuurlijk in het water gevallen. Ruim 40 
heren gingen vol goede moed de baan in. Het 
weer zag er best wel redelijk uit maar helaas 
begon het halverwege de wedstrijd toch wat 
te regenen. Enkele heren besloten dan ook om 
er na negen holes mee te stoppen. Echter de 
baan was nog best wel bespeelbaar totdat het 
met bakken uit de lucht kwam. Binnen no time stonden de greens volledig blank.
De wedstrijd is dan ook komen te vervallen. 
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Ditmaal een bijdrage van de kersverse voorzitter van de Wedstrijdcommissie.

Op 25 en 26 mei hebben de clubkampioenschappen strokeplay senioren plaatsgevonden, 
waarbij Patricia de Wilde en Kees van der Ham als clubkampioenen uit de bus zijn gekomen. 
Thea de Groot en Herman van Gemert hebben de prijs voor de beste netto score in de 
wacht gesleept. Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie overwinning.

De maanden juli en augustus staan opnieuw in het teken van clubkampioenschappen. Op 
13/14 juli worden de clubkampioenschappen strokeplay gespeeld. Nu niet alleen voor 
de 50 plussers maar voor iedereen. Met een handicap tot 36 ben je van harte welkom bij 
deze clubkampioenschappen. Het is weliswaar een bruto strokeplaykampioenschap maar 
om ook de wat hogere handicapper een kans op een prijs te geven, is er ook ditmaal een 
prijs voor de beste netto score zowel bij de dames als de heren. Het argument ‘ik heb er 
niets te zoeken, want ik kan toch niet winnen’, gaat dus niet meer op. Je wordt geacht 
over voldoende uithoudingsvermogen te beschikken, want op de zaterdag spelen zowel 
de dames als de heren twee keer 18 holes en op zondag één keer 18 holes. Dat kunnen 
dus heel wat slagen worden als je niet zo’n goede dag hebt, want het is “doorgaan tot het 
gaatje (de hole)” en niet bijvoorbeeld “bij 10 slagen oppakken”.

Dan volgt op 24/25 augustus de clubkampioenschappen matchplay, waarvoor op 17 
augustus een kwalificatieronde wordt gespeeld. Deze kwalificatieronde bepaalt of je mee 
zult strijden op 24/25 augustus en zo ja, op welke plek je staat in het wedstrijdschema voor 
de kampioenschappen. Mocht je niet in aanmerking komen voor één van de begeerde 16 
plekken, dan speel je mee voor het “Best of the Rest” kampioenschap op 25 augustus om 
daarna gezamenlijk de matchplaykampioenschappen af te sluiten met een prijsuitreiking en 
de memorabele speeches te beluisteren. 

Voor diegene die meer van gezelligheidswedstrijden houdt, hebben we natuurlijk vanaf 
20 juni t/m 8 augustus de zomeravondwedstrijden, waarbij je kunt aangeven met wie 
je graag wilt worden ingedeeld. Er wordt bij voldoende deelname weer gespeeld van 
2 lussen, waardoor de prijsuitreiking eerder plaatsvindt en we nog lekker lang kunnen 
nagenieten op het terras in elkaars gezelschap. De zomeravondwedstrijden zijn “reduction 
only”, dat wil zeggen dat alleen scores van meer dan 36 stablefordpunten leiden tot een 
handicapverlaging. Speel je niet in je buffer, dan heeft dat dus geen invloed op je handicap. 

Verder speciale aandacht voor het Familietoernooi. Heel speciaal aan deze wedstrijd 
is dat je met iedereen met wie je een familieband hebt, mag inschrijven. Degene met 
wie je inschrijft hoeft ook nog eens géén lid te zijn op Nunspeet. Dus vraag je zoon, 
dochter, kleinkind, vrouw, oom, nicht, zus, man, vader, tante, broer, neef om samen het 
Familietoernooi te spelen op zondag 1 september vanaf 10.30 uur. Je speelt als koppel 
greensome stableford. Dat houdt in dat je beiden afslaat van de tee, dan de beste bal 
kiest en daarmee om en om verder speelt. Per koppel betaal je € 20,--. Dat bedrag komt 
ten goede aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo steun je met een leuke wedstrijd ook 
nog eens een goed doel. We hebben de inschrijving al opengezet, dus schrijf direct in via 
Proware.
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De landelijke finale wordt gehouden op 13 oktober 2019 op Het Rijk van Nunspeet voor 
de beste 44 koppels bruto en 24 koppels netto van de landelijke voorronden op de 
golfverenigingen. Het zou toch leuk zijn als De Nunspeetse hierbij ook vertegenwoordigd is.

De zomerperiode is een periode van veel wedstrijden. Daarom hieronder een schematisch 
overzicht:

Op verschillende vrij- en dinsdagen wordt de Tigercompetitie gespeeld voor hcp tot en met 
16.0. Het betreft hier strokeplay van de backtees. Individuele uitnodigingen zijn verstuurd.

Donderdag 11, 18, 25 juli en 1 en 8 augustus: de zomeravondwedstrijden.

Marianne Kers
Voorzitter Wedstrijdcommissie
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Maandbeker: categorie 1 en 2.

Clubkampioenschappen Strokeplay.

Who’s afraid of red, yellow and blue. Hierbij spelen we drie maal 
9 holes. Op zuid spelen we van de rode tees, op oost van de gele 
tees en op noord van de blauwe tees. 

Maandbeker categorie 1 en 2.

Kwalificatie Matchplay.

Clubkampioenschappen Matchplay.

Familietoernooi.

Zondag 7 juli

Zaterdag 13 en
zondag 14 juli

Zondag 28 juli

Zondag 11 augustus

Zaterdag 17 augustus

Zaterdag 24 en zondag 
25 augustus

Zondag 1 september:
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Josina Kukupessy
De Estafetteputter

Wie is Josina Kukupessy?
Vorige eeuw ben ik geboren in Modjokerto (Java- Indonesië), 
2 zusjes en 6 broers (de 3 oudste broers zijn inmiddels 
heengegaan). Ik heb een Javaanse moeder, mijn vader is 
afkomstig van eiland Ceram (Molukken) en is als muzikant in 
dienst geweest bij Koninklijke Nederlandse Marine.
Na de “Politionele Akties” kreeg m’n vader de keuze voor de 
Indonesische Marine of bij de Koninklijke Nederlandse Marine 
te blijven. Hij koos voor het laatste en moest het land uit (dit 
gold voor Molukkers in dienst van Koninklijke Nederlands 
Marine en ook de KNIL-militairen). 
Na een - voor de kinderen - onvergetelijke bootreis van een 
maand kwamen wij 21 maart 1951 aan in Rotterdam en 
vervolgens werden we verder gebracht naar “Kamp De Haar” 
(voormalig concentratiekamp) in Randwijk (Betuwe). Hier 
verbleven we tot juli 1953, daarna zijn we verhuisd naar Nieuw 
Loosdrecht. Ik ging naar School in Hilversum, geslaagd en mocht 
verder leren van m’n ouders, maar ivm jongere broers en zusjes, 
besloot ik te gaan werken. Ik kreeg aanbiedingen in Hilversum, maar de grote stad Amsterdam leek me 
avontuurlijker als je uit de “dessa” komt. 
Na 3 jaar werken bij het hoofdkantoor van Rijks Post Spaarbank (nu ING), dacht ik dat er meer 
mogelijkheden moesten zijn, en heb ik o.a. bij Kromhout Motoren Fabriek (9 jaar), Automaterialenhandel (3 

jaar) gewerkt en als stewardess op grote cruiseschepen op de Rijn van Amsterdam tot 
Strassbourg gevaren. Begin jaren ‘70 was dit nog een luxe, de meeste passagiers waren 
Fransen, Engelsen, Canadezen, Scandinaviërs en slechts enkele Nederlanders. Na 3 jaar 
zocht ik het weer op de vaste wal.
In 1976 heb ik een huis in Hilversum bekeken, waarin slechts 1 koudwaterkraantje 
was, geen gas, geen douche, onvoorstelbaar! Een schuur die op omvallen stond, een 
verwaarloosde maar zonnige tuin en toch besloot ik dit pand maar te kopen.
Toen heb ik 25 jaar voor de TROS als tv-producer gewerkt. “Bezuinigen”/ “ Inkrimpen 
“- waren bekende woorden bij de omroepen. Om het programmabudget binnen de 

perken te houden benaderde ik bedrijven die bereid waren tegen betaling op de aftiteling te komen vanwege de 
levering van bepaalde goederen, artikelen, kleding, meubels, etc. etc. Soms werd de inrichting/aankleding studio of 
presentatie kosteloos beschikbaar gesteld of uitgeleend. 
Ook vroeg ik sportclubs/verenigingen om hun leden als publiek in de studio tijdens opname/uitzending te 
plaatsen. Ik heb de tijd met omroepsters meegemaakt, diverse programma’s o.a. kinder-, liedjes-, bumpers, TROS 
SPORT/TROS VOETBAL PLUS met Jack van Gelder, TV Masque met Ralph Inbar en de laatste 6 jaar RADAR. Het 
was hard werken, lange dagen, maar enerverend met contacten met o.a. artiesten, voetballers, schaatsers, etc.

Ik nam wel tijd voor mijn eigen sporten, o.a. schieten (geweer, pistool), paardrijden (zondagmorgen vroeg over hei en door 
bos van Hilversum naar Lage Vuursche, wat een gevoel van vrijheid), verder badminton en tennis. Na de verschillende 
competities ging ik toernooien spelen. Ik ben op m’n 18e verloofd geweest, maar helaas geen verdere ontwikkelingen. 
Takdir ! 

‘Het was hard 
werken, lange 
dagen, maar 
enerverend’
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Wanneer ben je beginnen te golfen?
September 1999, mijn broer Agus vroeg een keer “wil je ook eens golf proberen”?
Ik zei, nou nee, mij te traag, iets voor ouwe mensen. Maar na aandringen ging ik samen met hem en onze jongste 
zus naar de driving range van Spandersbosch (Hilversum). Ik kreeg een ijzer 7 in m’n handen gedrukt, slag 
gemaakt en..... ik was om.
Lessen genomen, naar Purmerend voor GVB-examen, na 2 holes stelde de examinator voor een biertje te 
gaan drinken. Ben lid van GC Spandersbosch en Crailoo te Hilversum en sinds april 2010 “buitenlid” van 
Golfvereniging De Verwayede Sandbergen in Nunspeet.
Voor Spandersbosch speel ik mee in de mixed competitie NOBRA (stableford) en voor De Nunspeetse heb ik 
in de NGF competitie Dames 1e klasse zondag (27 holes) gespeeld.
Inmiddels ben ik gestopt met de competities.
Ik heb heel veel mooie, plezierige, bijzondere en onvergetelijke herinneringen aan deze competities 
overgehouden. Voor de “oud kolonialen” inclusief aanhang zijn in Nederland een paar toernooien waarbij een 
beker is te winnen, o.a:
• Wilhelmina beker, op De Haagsche
• Tjandi beker, op De Rozensteinse
• Beatrix beker in Wassenaar
• Goenoeng Sahari beker, tijdens het Indisch Golf Weekend in Hattem
• Pattimura, The Links Valley in Ermelo 

‘Ik kreeg een 
ijzer 7 in 
m’n handen 
gedrukt, slag 
gemaakt en..... 
ik was om.’

Wat is je handicap?
Momenteel 16.2
 
Hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?
Laagste hcp ooit is 13.7.
Als 't je "dagje" is dan wil e.e.a. lukken en de putjes vallen, dan kom je blij 
binnen.
Als ik 18 holes loop en heb 3 of 4 goeie ballen geslagen zoals het moet ben 
ik tevreden.
 
Wat is je favoriete club (stok) en waarom?
Houten 5. Hij is niet zo lang, maar voor mij gemakkelijk hanteerbaar.
M'n driver en putter zou ik niet kunnen missen.
 
Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt en waarom?
De HAAGSCHE !!!
Goed onderhouden fairways, moeilijke greens, welke hole je ook speelt, altijd mooie uitzichten, gewoon 
genieten als je daar speelt.
Weliswaar wat banen in Turkije, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Belgie ervaren en veel andere banen in Nederland 
gespeeld, alleen in Zeeland nog niet.

Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt?
21 juni 2017 : "TJANDI" beker (stableford) 
23 september 2017 : " GOENOENG SAHARI " - beker (single Par v.d. 
baan ( + 3 ) - Hattem
29 september 2018 : " GOENOENG SAHARI " - beker (single Par v.d. 
baan ( + 0 ) - Hattem
( alle 3 gewonnen )
7 mei 2019 : Nunspeet Dames Mandbeker strokeplay - bruto 88 
strokes - 41 stableford punten. Ik had duidelijk m'n geluksdag, meeste 
handelingen lukten gewoon, 2 birdies.
20 juli 2014 : Nunspeet - RYDER CUP - Rood tegen Blauw - matchplay 
Heren tegen Dames, speelde tegen Rinus van Heerde vanuit het 
blauwe team (hcp 15.6) en ik was een rode mijn hcp toen 14.5). 
Allebei kregen 13 slagen mee. Onvergetelijk voor Rinus en mij is de 
laatste put die ik maakte op hole 9 Oost en daarmee winst voor de 
Roden!
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Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Hole 9 Noord, op deze hole is het mogelijk om met grote 
stappen binnen te komen. Hoewel Noord 6 uitdagend is te 
spelen, is ook daar een birdie mogelijk. Maar op De Nunspeetse 
blijft het toch moeilijk om je buffer of handicap te spelen.

Wat doe je voor de vereniging?
Eigenlijk niets. Paar jaar geleden geholpen met 
spotten tijdens NK Senioren.
Mocht er groot/bijzonder evenement zijn 
waarbij hulp nodig is dan ben ik beschikbaar.

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen?
Eerst kijken waar je naar toe wil slaan, goed oplijnen, grip goed, niet knijpen, hoofd stil houden en naar de 
bal blijven kijken tijdens maken van de slag.
Probeer iedere keer daaraan te denken en uit te voeren, maar blijft moeilijk, het zou wat zijn als ik een 
automaat was.Maar ik zeg tegen iedereen: “Geniet van elke goede slag!!!”

‘Geniet van elke 
goede slag!!!’

Wat is je grootste ergernis in de baan?
Geen ergernis, maar je moet wel geduld opbrengen en rustig blijven tot je weer je volgende slag kan doen. 
Ik probeer naar de vogels te luisteren en naar de wolken te kijken en m’n zonden te overdenken.

Je bent ook nog lid op Spandersbosch, kun je ons iets over die baan vertellen?
Golfpark Spandersbosch bestaat uit: de “Boschbaan” (5 par 4 en 4 par 3 holes) en de “Craailoo baan” 
(par 3). Spandersbosch ligt heel mooi tussen Hilversum en Bussum. “De Boschbaan is zonder meer een 
mooie baan, maar lastig en oneerlijk en hier kom ik niet meer spelen!” krijgen wij vaak te horen van 
gasten die wij hebben uitgenodigd. Het is een uitdaging om de “Boschbaan” te spelen, smalle fairways, 
al sla je recht dan nog kan de bal na de landing soms toch naar links of naar rechts afrollen. Maar 
wij komen iedere keer weer terug en proberen die par 64 te spelen! De Crailoo baan is ook mooi 
aangelegd maar lastig en uitdagend. De Boschbaan is voor de vereniging en “Crailoo” is pay and play, 
beide banen zijn ondergebracht in een stichting.
De grond van beide banen is eigendom van het Goois Natuur Reservaat. Er is een Shop, driving range, 
oefengreenes etc. aanwezig. Er zijn 3 pro’s die les geven. Ik nodig hierbij iedereen die Boschbaan of 
Crailoo of beiden willen proberen als mijn introducee te spelen en na afloop bij te komen met een 
drankje of hapje in het Clubhuis of op het terras met uitzicht op de mooie baan.

Wil je nog iets kwijt over jezelf?
Eigenlijk ben ik een "Einzelgänger", maar 
heb toch gevoel opgenomen te zijn bij 
De Nunspeetse. Heb prettig aan diverse 
wedstrijden meegedaan, heel veel genoten 
van de damesuitstapjes om op andere baan 
te spelen.
Onvergetelijk ook de "Home Alone"- dagen 
olv Patricia de Wilde, de NGF competitie 
dames met Anouck Hage als captain en 
Petra ten Hove als mijn greensome-partner 
is voor mij TOP ! 

Aan wie geef je de Putter door?
3 x raden!!! aan Petra ten Hove      
hi, hi, hi

Het is een uitdaging om 
de “Boschbaan” te spelen
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DE QUALIFYING KAART

Regelmatig krijgt de Handicap- en Regelcommissie vragen op het gebied van Handicapping. Meestal 
betreft dit de verwerking van Q(ualifying) kaarten. Niet alle leden zijn op de hoogte van de eisen waaraan 
een Q-kaart moet voldoen. Dit kan dan tot gevolg hebben dat een Q-kaart niet in behandeling kan worden 
genomen of dat er aanvullende vragen moeten worden gesteld. Om dit te voorkomen hieronder wat 
algemene zaken over Q-kaarten.

De marker is het middel om de kwaliteit van het handicapsysteem te behouden. De marker is en blijft 
verplicht. Bij Q-kaarten ingevuld via de Golf.nl app wordt bij marker automatisch het NGF-nummer van 
de marker ingevuld, de marker moet deze Q-kaart vervolgens goedkeuren in de Golf.nl app.
Bij Q-kaarten die de speler invoert in Proware moet ook de naam van de marker worden ingevuld. Dit 
geldt bij invoer in de Proware kiosk of bij invoer thuis via de website. De marker moet traceerbaar zijn, 
alleen een voornaam is niet voldoende.

• Zo snel mogelijk. 
• In ieder geval voordat de volgende 

Q-kaart wordt ingediend of 
voordat je meedoet aan een 
Q-wedstrijd.

• Indienen kan via de Golf.nl app, 
het inleveren van de papieren 
scorekaart in de bekende 
brievenbus of digitaal via de 
Proware kiosk of via de website.

Dit is onderdeel van het EGA-handicapsysteem. Het vooraf 
registreren dan wel het vooraf bepalen moet uiterlijk op de 1e 
tee gebeuren. Uiteraard mag je altijd de Q-kaart van te voren 
aanmelden via de Proware kiosk, maar dit is geen verplichting 
meer. Van een gewoon gezellig gelopen rondje, waarin je 
toevallig 39 punten had, achteraf een Q-kaart maken, is niet 
toegestaan………………….

De volgende zaken moeten vooraf worden bepaald:
- Dat het een qualifying ronde is.
- De kleur tee waarvan gespeeld wordt.
- Of het een 9 holes of 18 holes ronde betreft.

We vertrouwen de speler en de marker dat deze kaart dan ook 
wordt ingediend via de Golf.nl app, Proware kiosk, website of 
fysiek (de kaart in de brievenbus in de hal in het clubhuis doen). 
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Invoering nieuw Handicapsysteem pas op 1 januari 2021
In tegenstelling tot eerdere berichten zal het nieuwe, wereldwijde 
handicapsysteem pas op 1 januari 2021 in Nederland worden 
ingevoerd. “Net als de invoering van de nieuwe golfregels heeft 
de overstap naar een nieuw handicapsysteem veel voeten in 
de aarde”, zegt Jan Visser, de voorzitter van de NGF Regel- en 
Handicapcommissie. “Door het Wereld Handicap Systeem op 
1 januari 2021 in te voeren krijgen alle betrokkenen voldoende 
tijd om de transitie goed voor te bereiden. Daarmee zijn 
we verzekerd van een degelijke overgang naar het nieuwe 
wereldhandicapsysteem.” Dit betekent dat in 2020 nog alles bij 
het oude blijft. 11



Dit alles lijkt moeilijk, maar is het eigenlijk niet. Sommigen hebben er wellicht 
enige problemen mee, maar bedenk dat alles beter is dan niets te doen!

Op de golfbaan is onder het personeel een aantal BHV’ers, bedrijfshulpverleners, 
die weten welke acties te ondernemen in geval van calamiteiten. Daarom is het 
belangrijk om na 112 ook het nood-nummer van de golfbaan te bellen.

Kort samengevat: wie meer wil weten over wat te doen in geval van een ernstig 
incident op de baan, download de app van de Hartstichting en lees het door. Er 
is ook een app van het Rode Kruis die gebruikt kan worden. Het blijft van belang 

dat men een mobiel bij zich heeft, uiteraard wel met het geluid uitgeschakeld. Voor wie meer wil weten 
over dit onderwerp of misschien zelf wil leren reanimeren, laat het de secretaris van de vereniging 
weten, zodat bij voldoende belangstelling er een informatieavond kan worden georganiseerd.

Want: iedereen is helaas toch een potentieel slachtoffer en dan wil je toch graag dat je medespelers 
weten wat ze moeten doen om jou bij te staan in zo’n situatie?

EEN SERIEUS
EN BELANGRIJK
ONDERWERP!

Wat  te doen bij hartfalen op de baan?
Het is alweer enige weken geleden dat een lid van onze vereniging op de baan een hartinfarct 
heeft gekregen. Door het snelle en adequate handelen van haar flightgenoten is het gelukkig goed 
afgelopen! Dit doet ons toch weer beseffen dat het ons allemaal een keer kan gebeuren. Als bijstander/
flightgenoot kun je (en moet je natuurlijk eigenlijk!), zoals in voornoemd geval, (levens)reddend kunnen 
helpen. Weten we dan ook wat te doen? Voor diegenen die niet weten welke handelingen er in zo’n 
situatie direct nodig zijn, is er door de Hartstichting een app ontwikkeld met instructies. Je kunt deze 
app downloaden op je telefoon en daarmee leren wat je kunt doen. Punt voor punt:

1. Wanneer je de app opent is de eerste stap: op de knop 112 drukken. Er is dan direct contact met
    112. Men stelt enige vragen en nemen het besluit tot het sturen van een ambulance.
    Maar 112 kan natuurlijk altijd ook direct worden gebeld.

2. Wanneer de app gevolgd wordt kan er met het reanimeren worden begonnen.

3. Een tweede persoon belt het noodnummer van de golfbaan, 06-13484925 of 0341-255255 optie 0 en
    gaat dan zelf of laat een ander een AED ophalen.
    Op de Nunspeetse zijn twee AED apparaten aanwezig. Eén hangt er in het huisje van de marshalls 
    en de andere hangt onder de trap in de hal.
    
4. Wanneer de AED na aankomst bij het slachtoffer wordt opengemaakt en de startknop wordt 
    ingedrukt, is de gebruiksinstructie te horen. Deze vertelt precies welke stappen genomen moeten 
    worden. Een AED kan het hart, indien nodig, een elektrische schok geven.

12



Pro-tip voor de mid-handicapper (hcp18) 

Van de gele tee is het 309 meter naar het midden van 
de green en 283 meter vanaf de rode tee. Als je speelt 
vanaf geel moet je rekening houden met een afstand 
van 235 meter naar de bunker rechts op de fairway. De 
beste manier om deze hole te spelen is met de afslag 
op de bunker richten en ervoor te blijven. Als je met je 
afslag naar links slaat heb je vanwege de bomen aan 
de linkerkant   geen mogelijkheid om naar de green te 
slaan. Dus wanneer jij je lengtes van jouw clubs kent, 
weet je welke club je van de tee moet gebruiken om 
voor de bunker te blijven en dan met de tweede slag 
naar de green te spelen. 

Voor de long hitters is het soms wel eens moeilijk om 
de bal voor de bunker te houden. Ga je er toch voor 
om recht door te slaan, houd er dan rekening mee dat 
de fairway erg smal is tussen de bunker rechts en de 
bomen en de rough aan de linkerkant van de fairway.

Pro-tip voor de hogere handicapper (hcp36)

Richt je afslag recht door het midden en zorg dat je 
goed over de zandvlakte komt. Sla je tweede slag dan 
met een medium ijzer iets links van de bunker en sla 
vervolgens met de derde slag naar de green. Als je drie 
keer maar 110 meter slaat kom je er ook!

Vermijd de bunker links voor de green, het is een lastige!

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

Pro-tip

Succes!

Namens de golfschool,
Brian Gee
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Ingezonden door FTK

Het is weer zomer vrienden!
Mooi weer, heerlijk golfen en dan naar huis voor een gezellige barbecue met familie en/of vrienden.
Je bevindt je dan in een unieke situatie: het is namelijk één van die schaarse momenten dat wij 
ons op één en dezelfde dag bezighouden met twee van de meest onzinnige bezigheden die de 
mens ooit heeft bedacht……….. golf en barbecueën.

Goed, toegegeven, één van die twee, de bbq, was heel vroeger gewoon bittere noodzaak, 
omdat er geen fatsoenlijk fornuis bestond en het vlees of de versgevangen vis derhalve 
boven een vuur geroosterd diende te worden.
Daar was dan ook voldoende tijd voor want het golfspel bestond in de verste verte nog 
niet en het heette ook geen bbq, maar overleven. Met golf als die andere rariteit ligt dat 
natuurlijk een tikkeltje anders.

Maar hoe déze bezigheid is ontstaan is in het verleden door de schrijver dezes al eens 
haarfijn uit de doeken gedaan en is het slechts onze eigen oliedomme schuld geweest 
deze ongein in onze armen te sluiten.
Want zeg nu zelf, waarom moeten wij, als wij al meer dan vier uur lang achter dat kleine 
witte balletje (wat zelden doet wat wij willen) hebben aangesjouwd, ook nog eens zo 
nodig de chef-kok uithangen?

Is het soms een goedmakertje omdat wij weer eens zo lang van huis zijn geweest in het 
weekend? Is het omdat wij iedere andere dag van de week ook zo’n culinair genie zijn?
Dit gebeuren is dan ook bij voorbaat tot mislukken gedoemd, want in onze peperdure, 
hightech keuken spelen wij al niet echt veel klaar, laat staan dat wij boven een 
allerbelabberdst, ernstig rokend vuurtje ons stukje vlees precies zó kunnen garen dat wij 
over een smakelijke hap en een culinair hoogtepunt kunnen spreken.
Er zijn tegenwoordig weliswaar van die elektrische- en gasgestookte barbecues, maar 
voor de echte liefhebber is dat heiligschennis, want het gaat, zo heb ik mij laten vertellen, 
om die rokerige houtskoolsmaak……………………………………………………………

Goed, eerst dient het vuur natuurlijk aangemaakt te worden. Dat duurt al minimaal 
een uur, want áls je zo’n ding al brandend krijgt, is dat meestal gebeurd middels allerlei 
hulpmiddelen die niet alleen voor de betrokkenen zelf, maar voor alle levende have in 
een omgeving van, pak weg, een vierkante kilometer, levensgevaarlijk is.
Aangezien het nogal heeft geregend de afgelopen dagen, is alles behoorlijk vochtig, wat 
naast bovengenoemd probleem ook nog een rookontwikkeling tot gevolg heeft die alle 
brandweerkorpsen uit de regio in opperste staat van paraatheid brengt.
Je ziet er inmiddels uit als die ouderwetse kolenboer met overal zwarte vlekken en vegen 
op dat uiterst trendy en geestige bbq-schort, om over je rood aangelopen gezicht, met ook 
daar reeds diverse ongewenste indianenstrepen, nog maar te zwijgen.

De buren zijn zojuist ijlings vertrokken om een niet gepland bezoek aan familie of 
vrienden te brengen.

Het schijnt dat goede stukken vlees ( lees: de duurste) als eerste bij een temperatuur van 
85° aan de beurt zijn en hamburgers, worsten en ander afval pas na verdere afkoeling bij 
65° op het vuur mogen. (bron: Albert Heijn magazine)
Ja…..ja…..en hoe weet je dan dat het zo ver is?
Nou, simpel..…steek je vinger in de houtskool ter controle: bij een 3e graads verbranding 
kun je beginnen met het eerste ritueel en na enige tijd, als aan de volgende verbrande 
vinger slechts de 2e graad kan worden toegekend, de rest van die zooi.

© FTK

NA HET GOLF?
BARBECUE
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Ingezonden door FTK

Enfin, als je zo aan het emmeren bent, probeer je tegelijkertijd de kinderen tot bedaren 
te brengen die je om de minuut vragen waarom het zo lang duurt en die andere minuut 
zeuren dat ze zo’n vreselijke honger hebben, terwijl ze elke normale dag van de week, 
zelfs onder de meest vreselijke dreigementen, niet te bewegen zijn hun reguliere maaltijd 
te verorberen.

Zijn ze al wat ouder, dan vliegen de grappen over jouw onhandigheid in en om de keuken 
over en weer, gelardeerd met anekdotes van vorige bbq-avonturen en hoeft het inmiddels 
al lang niet meer voor jou en ben je in staat om alle zeventien sausjes in hun haar te 
smeren.
Wanneer je 
met golfvrienden dit vermaak deelt valt je hetzelfde lot ten deel, waardoor je langzaam 
maar zeker in de verleiding komt de betreffende gasten met dat gevaarlijk scherpe mes te 
vierendelen, hun resten op de bbq goed gaar te roosteren en op te voeren aan de leeuwen 
in één of ander safaripark.

Kunnen ze op de golfbaan tenminste ook niet meer van je winnen!
Nee, zij zijn slim; zij laten jou liever voor gek staan en de clown uithangen.
Jíj hebt ze toch uitgenodigd en jíj wilt toch zo nodig je vingers branden aan dat primitieve 
ding waarop je tóch die kip van je levensdagen niet gaar krijgt?
Wel zwart natuurlijk. Dat is zo’n kluif al na 1½ minuut, waarbij het vreemde is dat zij nog 
steeds hartstikke rauw van binnen is gebleven.
Dit stelt al die mee-eters niet ècht tevreden en de roep om moeders c.q. gastvrouw wordt 
steeds luider.

Je bent gewoon een uilskuiken die niet eens een kippenpootje mals kan bereiden, zoals 
de vrouw des huizes zoiets er gewoon even tussen neus en lippen door, bij doet.
Dan vergeet men gemakshalve wel dat je op dat moment niet zo’n goed geoutilleerde, 
high-tech keuken tot je beschikking hebt en jouw prestaties slechts worden afgemeten 
aan zo’n primitief geval waar je vrouw vast ook geen raad mee weet!
En dan al die andere bijkomstigheden die jouw feestje bij voorbaat al danig verstoren: 
die plastic bordjes en dat plastic bestek, waar je niets mee kunt beginnen, maar wat je 
partner zo handig vindt, want dan is er straks tenminste niet zo veel afwas.
Omdat de karbonaadjes de gemiddelde malsheid van een schoenzool hebben, snijden die 
mesjes van geen kant (zelfs als ze wat malser waren uitgevallen had nog steeds niemand 
er iets mee kunnen beginnen), de vorkjes breken bij de lichtste druk af en de bordjes 
klappen spontaan dubbel door het gewicht van de meest schlemielige kippenpoot, 
waarbij de sausjes vrolijk in het rond spetteren.

Een servetje is dan ook niet bij de hand want die fladderen inmiddels met dozijnen 
ergens in het luchtruim en het 3e pak dient daarom onverwijld te worden aangebroken.
Dat er op 5 meter afstand dat uiterst professionele fornuis met uitgebreide oven, grill, 
steamer en bakplaat naar je staat te blinken waarin en -op alles in de kortst mogelijk 
tijd perfect , gegrild, gebakken, gestoofd en gestoomd zou kunnen worden ontgaat je ten 
enenmale, want er is natuurlijk geen aangenamer tijdverdrijf dan een paar uur in de rook 
en de stank van een vochtig, van het vet druipend houtskoolvuur te staan en de meest 
grove, zogenaamd geestige beledigingen over je uitgestort te krijgen, waar anderen ( je 
eigen wederhelft incluis) daverende lol mee hebben.

Dát is nou pas, na weer een desastreuze ronde eerder op de dag, een echt relaxed 
weekend……………toch?

© FTK
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Ingezonden door FTK

In mijn huis geen barbecue dus, geen houtskool, aanmaakblokjes, plastic serviesgoed en 
meer van dat soort onzin.

Gewoon in de keuken, onder het genot van een drankje en wat sterke verbale golfstaaltjes 
van die dag of andere prietpraat een prima steak bakken en een grote moot vis in de oven 
in heerlijke kruiden garen.

Wedden dat een dergelijk mooi stuk vlees of sappige vis, op de juiste manier bereid, vele 
malen beter smaakt dan zo’n verbrand, half rauw stuk koe? 
En weet je, je kunt dat zelfs, op normaal servies met normaal bestek, feestelijk opdienen 
en er alsnog buiten, in het ondergaande zonnetje, bovenmatig van genieten!
Is één vernedering per dag niet voldoende? 

Laten we onszelf toch niet langer voor de gek houden; het is net als met golf, we leren het 
toch nooit.

Maar het kost helaas geruime tijd om ons dat te realiseren; vandaar dit relaas: hou toch 
eens op……….golf is al meer dan genoeg ellende voor één dag.
Hou het daar dan ook maar bij.
Let maar eens op hoe anders je weekend er plotseling uit gaat zien! 

F., de golf- en barbecnoeier.

© FTK
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