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Van de redactie

Deze nieuwsbrief staat wederom vol nieuws, 
wetenswaardigheden, verslagen, tips en regelkennis, want er 
is natuurlijk veel gebeurd deze zomer.

En wat voor een prachtige zomer hebben wij weer gehad!!!
Hoewel deze alweer bijna voorbij is, mag ook de huidige 
nazomer er zijn met temperaturen die het golfen zo geweldig 
leuk maken. 

De diverse soorten kampioenschappen zijn gestreden en ook 
de laatste maandbekers leveren voor twee van ons langdurig 
parkeerplezier op. Er schijnen al biedingen te zijn geweest 
voor verhuur van deze plaatsen………..
De voorzitter draagt zijn steentje bij en alle commissies 
hebben weer hun best gedaan met hun inzendingen om je 
van alles en nog wat op de hoogte te houden.

Ook onze hoofd greenkeeper Eric heeft een nuttig en 
interessant stuk geschreven over het wel en wee van de 
greens (die er overigens bij het digitaal gaan van deze 
nieuwsbrief fantastisch bij liggen!). In de toekomst zal er 
meer van zijn hand verschijnen om ons te informeren over 
het onderhoud van de baan en wat daar allemaal voor komt 
kijken. Vooral de greens kennen een behoorlijk ingewikkeld 
onderhoudsprogramma!

Ook op de komende evenementen en wedstrijden wordt nog 
eens gewezen zodat die niet vergeten worden. Inschrijven 
dus! Wij wensen jullie allen veel leesplezier en wij vernemen 
ook graag reacties, tips en ideeën voor mogelijke nieuwe 
rubrieken.

Tot de volgende nieuwsbrief!

 
De Communicatiecommissie
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Van de voorzitter,

De vakanties zijn achter de rug en we gaan het naseizoen alweer tegemoet. Het Bestuur en 
de commissies zijn weer druk bezig om plannen te maken voor het nieuwe seizoen. Één van 
die plannen is het jeugdplan.

Met dit jeugdplan hopen we twee dingen te bereiken. Ten eerste, de jeugdleden plezier 
en een uitdaging bieden om het maximale uit golf te halen en ten tweede, meer jongeren 
binnen onze vereniging te krijgen.

Op het moment dat ik dit schrijf wordt de laatste hand gelegd aan het jeugdplan en ik kan 
u vertellen “het is een spannend en moeizaam proces geweest”. We vinden het dan ook 
jammer dat Jan van Asselt (voorzitter van de Jeugdcommissie) zijn functie heeft neergelegd, 
omdat hij zich niet kon vinden in het uiteindelijke plan.
Gelukkig kunnen het bestuur en de Jeugdcommissie zich wel vinden in het plan, waardoor 
het inmiddels zo goed als afgerond is. Er is, door het bestuur en de jeugdcommissie, 
gekozen om te gaan werken met 1 pro voor alle jeugdleden. Dit vergemakkelijkt onder 
andere de communicatie tussen en met alle jeugdleden, de Vereniging en het Rijk, 
maar 1 pro heeft ook alle spelers beter in “beeld”. Wij zijn dan ook blij dat, Carolien 
Driessen, bereid is gevonden om deze leidende rol op zich te nemen. We gaan werken 
met 4 groepen, waarbij de Golf TOP groep uiteindelijk een gooi moeten gaan doen naar 
Hoofdklasse golf.

De vereniging investeert natuurlijk het nodige in de jeugd, maar sponsoren zijn zeker 
welkom. Mocht u behoefte hebben om sponsor te worden dan kunt u contact opnemen 
met Ronald Gorel. Wist u, dat u vanaf €100,-- per jaar al “vriend van de Nunspeetse jeugd” 
kan worden?

Een ander punt van aandacht is de “samensmelting” van nieuwe en oude leden. Tot 
nu toe hoor en zie ik alleen maar positieve signalen van de leden die mee doen aan 
verenigingsactiviteiten. We zijn natuurlijk ontzettend blij met alle nieuwe leden en ik hoop 
van harte dat iedereen gezellig aanhaakt bij onze vereniging. Doet u vooral mee met de 
wedstrijden en evenementen, dat bevordert het “samensmelting” proces!

Persoonlijk ben ik ook blij dat Ronald Gorel deel neemt aan het overleg met de Hoofd  
Greenkeeper en het Rijk. Ronald was als baancommissaris al bezig met spelregel technische 
aanpassingen, maar zal vanuit de vereniging (op regelmatige basis) de gehele baanstatus 
bespreken met het Rijk en de Hoofd Greenkeeper. Als het goed is worden wij ook vaker 
geïnformeerd, via een nieuwsflits, waarom zaken wel of niet worden gedaan in de baan. 

Wat ook goed is om te zien dat er alweer volop word ingeschreven voor deelname aan de 
NGF competities. Wilt u meedoen, u kunt zich nog steeds inschrijven, voor meer informatie 
hiervoor verwijs ik u naar onze website.

Het bestuur en diverse commissies van de vereniging zijn constant in gesprek 
met het Rijk over allerlei zaken, zoals de kwaliteit van de baan, investeringen, 
speelmogelijkheden, organisatie van wedstrijden, etc. Sommige zaken duren 
helaas wat langer dan andere, maar we proberen het voor iedereen op de club 
zo goed mogelijk te doen.

Groet,
Jacco van Dam 
voorzitter
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Ladies Best met uitgebreide borrel

Einde seizoen en afsluiting play&stay

Zwarte pieten teamwedstrijd

Kerstwedstrijd met uitgebreide borrel

En het klinkt nog zo ver weg, maar op 7 januari 2020 
staat de Nieuwjaars wedstrijd gepland. Noteren dus!

Nieuwjaars wedstrijd

15 oktober
19 november

3 december
17 december

7 januari

Staan de volgende wedstrijden gepland in de agenda?

En zo zit de zomer er weer bijna op. Prachtige maanden met lekker weer, een prachtig onderhouden baan en veel 
speelplezier.  Vanaf juli mocht de damesdag de eerste nieuwe leden ‘inlijven’. Het zijn enthousiaste dames die snel en 
gemakkelijk zullen worden opgenomen op de dinsdagen van onze geweldige vereniging.

De Damesdagcommissie is op volle kracht en met veel plezier worden de wedstrijden georganiseerd en begeleid. 
Naast de reguliere wedstrijden hebben de dames eind juli ’t Sybrook weer onveilig gemaakt. Het is elk jaar weer 
een feestje om bij onze ‘zuster’ op bezoek te gaan. Zelfs het weer werkte mee; wat hebben we voorgaande jaren 
regelmatig lopen soppen, zo erg zelfs dat de grond onder onze voeten bewoog! En wat was het weer gezellig! 
Alle dames bleven, om met elkaar deze mooie dag onder het genot van een diner af te sluiten.

De vriendinnendag op 13 augustus was een doorslaand succes. Nog nooit hebben zo veel dames meegedaan. 
De stemming zat er vanaf het begin goed in, het spelen was een feestje en als klap op de vuurpijl zijn we heel erg 
verwend door de horeca. Wat zijn we blij en tevreden met Evert , Stefan en hun teams! 

17 September is het Prinsjesdag, ook bij de damesdag. Een hele bijzondere dag, met hoedjes en een hele 
bijzondere spelvorm. Het verslag hiervan wordt in de volgende nieuwsbrief opgenomen.

De komende maanden zullen steeds meer nieuwe leden de damesdag gaan ontdekken. Wij heten ze nu alvast 
van harte welkom en wensen hen heel veel 
speelplezier op onze mooie baan en met onze 
gezellige dames.

Rest ons nog de komende maanden ‘aan te 
prijzen’, want wij gaan natuurlijk het hele jaar 
door!

Wij - Corinne, Roos, Tineke, Erica, 
Ria, Mayke, Linda en ondergetekende 
– willen de zieke leden in onze 
vereniging en degenen die de zieken 
ondersteunen veel sterkte wensen, en 
veel kracht, moed en liefde om het 
ziekteproces door te komen.
Marieke Uytenbogaart
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RYDER CUP
2019

De Rydercup begon met erg slecht 
weer, de wedstrijd is daardoor 1 
uur uitgesteld en dat was jammer. 
Daarna werd het beter en is het droog 
gebleven. Ook de 2de dag was prima, 
de Reds onder leiding van Ronald 
Gorel hebben weer gewonnen. Ronald 
heeft aangegeven dat hij als captain 
wilde stoppen. Gelukkig hebben we in 
Maartje Merx een opvolger gevonden. 
De dag werd afgesloten met een 
heerlijke BBQ.

De Battle of the Sexes was een groot succes. Er waren maar 42 deelnemers, mede  
omdat er in de laatste dagen nog veel afzeggingen waren. Maar zoals Jan de Groot 
naar ons schreef was de dag erg geslaagd, een leuke wedstrijd en een geweldig 
borrelplateau na afloop - met dank aan de horeca.

De Evenementencommissie

Zoals gewoonlijk kijken we even terug op de afgelopen 
wedstrijden, de Rydercup en de Battle of the Sexes.

Evenementencommissie
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Heerendagcommissievan de #

{
cd

Matchplaycompetitie
De matchplaycompetitie nadert zijn hoogtepunt. De kwartfinales zijn inmiddels 
afgewerkt en bij dit schrijven is men bezig met de halve finales. De finale gaat tussen 
Ronald Gorel tegen Kees van der Ham. Deze vindt, tijdens de Heerendag, op 30 oktober 
plaats.

Heeren Vriendendag
Woensdag 31 juli was de jaarlijkse HEEREN Vriendendag.
Het was een zeer geslaagd event waaraan 92 deelnemers meededen. Met zeer gunstig golfweer is er 
gespeeld volgens de formule “fourball betterball”.

‘s-Morgens vanaf 10:00 uur zat de wedstrijdleiding aan tafel om de deelnemers te ontvangen. Na het 
genot van een kopje koffie en/of thee ging men richting de driving range c.q. puttinggreen om warm te 
draaien alvorens men aan de wedstrijd begon. Met 92 deelnemers was het erg fijn dat er een shotgun 
voor deze dag stond gereserveerd. Om 12:06 uur klonk dan ook het startsein en een ieder was 
vertrokken. Ook de two’s pot werd geïntroduceerd deze dag. Zes deelnemers mochten de pot verdelen 
waaronder Henk van der Meijden maar liefst tweemaal.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de BBQ, die bijna in het water dreigde te 
vallen vanwege een toch wel hevige stortbui maar gelukkig was dit snel voorbij en 
kon het feestje weer verder gevierd worden.
Dat er goed gescoord is blijkt wel uit de uitslag:

YV

1. Met 45 punten Ernst Wolters en H
as van Beek

2. Met 44 punten Bert Snoek en Serg
e van der Kruijk

3. Met 43 punten Karel van de Woud
e met Karel van de Woude jr.

4. Met 42 punten Alex Vosselman en 
Wim van ’t Hoog

5. Met 42 punten Wim Evers en Aswin
 Frenay

Henk van der Meijden 2x, Ton Coenen, Ernst 
Wolters, Ger van Winkoop en Henri Steneker 

Uitslag Two’s pot
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Cris Bijker
Cris Bijker heeft te kennen gegeven dat hij zijn activiteiten binnen de 
Heerendagcommissie beëindigt. Hoewel de commissie dit betreurt 
respecteren wij zijn beslissing. De matchplay competitie wordt nog wel door 
Cris afgemaakt en wij zien hem zeker nog als deelnemer op de Heerendagen. 
De commissie bedankt Cris voor zijn bijdrage en inzet.

Bijzondere data
30 oktober finale matchplay wedstrijd
27 november Homar Bokaal 

e

 ÷

Hakronnetjes
Ook zijn er weer diverse Hakronnetjes uitgereikt. De Hakronnetjes zijn in de 
loop der jaren een begrip geworden en het is dan ook fijn dat Hakron deze 
ook sponsort op de Heeren/Vrienedendag. Hakron dank hiervoor!

De Heerendagcommissie bedankt alle deelnemers die deze 
dag tot een onvergetelijke evenement hebben gemaakt en 
hopelijk tot volgend jaar.
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De senioren september 2019
Bericht van de Seniorencommissie

mail: senioren@denunspeetse.nl

HOE KOMEN DE SENIOREN DE WINTER DOOR…

De avonden worden al weer korter, de korte broek is 
opgeborgen, ook de senioren bereiden zich voor op een nieuw 
winterseizoen. De zomeravondwedstrijden liggen achter ons 
en wekelijks draait de Senior Social Mix weer op volle toeren. 
Heb je het nog niet eerder geprobeerd? Misschien komt 
het er dan dit najaar van… donderdagmiddag …9 holes… 
gemengd… spelen van rood, maar van geel mag ook… en een 
gezellige nazit. Opgeven loopt via Proware of een mailtje aan de 
Seniorencommissie. Pas op, want het kan verslavend werken!

Vanuit de Seniorencommissie komt er dit najaar ook een nieuw initiatief: Bridge en Golf. Een 
combinatie van bridge en golf. We weten dat een aantal jaren geleden een poging om Bridge-
Golf-dagen te organiseren geen lang leven heeft gekend, mede vanwege de tamelijk straf 
ondervonden organisatie van het bridge gedeelte. Toch willen we een nieuwe poging wagen, 

gebruik makend van de opmerkingen uit het verleden. 
We realiseren ons dat de golfclub geen bridgeclub 
is, maar wel dat bridge en golf heel goed en leuk te 
combineren zijn binnen de kenmerkende gezelligheid 
van onze Senior Social Mix. Binnen die combinatie 
is voor het bridge maar beperkte tijd beschikbaar 
die een traditionele bridgedrive in de weg staat. We 
komen daarom met een gewijzigde opzet en met een 
puntentelling die aansluit op die van het golf. Dit is 
zowel voor beginnende als ervaren bridgespelers een 
verfrissende aanpak! De regels van het bridgespel, 
met bieden en spelen, gelden in relatie met de door 
de bridgespelers te spelen golfronde. Wij denken dat 
deze opzet kan slagen als wij leden-bridgers krijgen 
die out of the box willen denken en ook constructief 

input willen geven na de pilot die wij op donderdag 7 november binnen de Senior Social Mix 
gaan organiseren. Wij zullen met een beperkt aantal deelnemers beginnen, maximaal 8 paren, 
die ook als paar in een 4-flight Foursome Stableford gaan spelen. Gedetailleerde uitleg volgt na 
inschrijving en dat kan bij: ronaldleeman7@gmail.com

Een tweede – reeds enige jaren beproefde – activiteit is de organisatie van de Winterfit. Een 
fysieke training door de PRO (Brian Gee) en de Fysiotherapeut (Patrick van der Meijden). 
De nadruk ligt op het functioneel bewegen en soepel houden van de diverse spiergroepen 
die voor het golfspel essentieel zijn. Winterfit wordt georganiseerd in de periode van half 
november tot eind januari. In afwijking van vorige jaren willen we proberen de activiteit ook 
toegankelijk te maken voor deelnemers die maar een beperkt aantal keren kunnen. De winterfit 
zal zo mogelijk worden gepland op donderdag tussen 11 
en 2 uur. Een en ander is afhankelijk van de belangstelling. 
We zullen trainen in groepen van maximaal 12 deelnemers. 
Nadere informatie volgt nog…, voorinschrijving of het 
melden van belangstelling voor nadere informatie kan vanaf 
nu via senioren@denunspeetse.nl

Vragen over… of het opperen van nieuwe ideeën over Seniorenactiviteiten wordt door de 
commissie zeer op prijs gesteld.

met vriendelijke groet, ook namens Herma, Patricia, Ferdy, Medi, Ronald en Haye..
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Vanuit de Wedstrijdcommissie door Saskia ten Have

Het tour seizoen in de VS zit er al weer op. Daar was het wedstrijdprogramma ingekort, 
zodat de laatste wedstrijd ruim in augustus gespeeld kon worden. En wat mooi is, met een 
onverwachte wending won Rory McIloy het Tour Championship en de FedEx Cup.
 

In mei dit jaar zijn Jan en ik voor het eerst naar Noord Ierland gereist om een aantal 
fantastische golfbanen te spelen. Twee daarvan waren ook home courses van Rory, namelijk 
Holywood Golf Club en Royal Belfast Golf Club. Zijn beste ronde ooit was een 61, gemaakt 
op de Royal Portrush Golf Club, waar het British open dit jaar plaats vond.

De Europeese Tour wordt op 24 november afgesloten met het DP World Tour 
Championship. Ten tijde dat ik dit schrijf hebben we het KLM open nog niet gehad, heeft 
onze Björn Driessen nog niet meegedaan aan ‘ beat the pro’ en is de winnaar van het KLM 
Open 2019 nog niet bekend.

Wel bekend zijn de winnaars van het Match Play kampioenschap op De Nunspeetse 
namelijk bij de heren Jan van de Craats en bij de dames Nathalie Kramer. 

Voor de golfster van het jaar zijn er nog meerdere mogelijke kanshebbers. Na de Tiger 
trofee is de stand als volgt: Thea de groot staat aan kop met 1800, gevolgd door Hannie 
Kunzel en Linda Klomp met 1600 punten. Bij de heren staat onze topper Jan van de Craats 
een straatlengte voor met 4100 punten, gevolgd door Jan ten Have met 2500 punten en 
als 3e Gerald Nijhuis met 2350 punten. De maandbeker van September, de Gouden Putter, 
Who’s afraid of RYB, de Herfst Trofee en Less is more tellen nog mee voor de golfer/golfster 
van het jaar. Dus er is nog (veel) verandering mogelijk.

Wat staat er nog meer op ons wedstrijdschema: Op 27 oktober staat de Fourball Better 
Ball gepland. Op 24 november spelen we Tegen Par met Bisque, op 8 december de Mixed 
Greensome en op zaterdag 14 december de Wildwedstrijd.
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UW MENING IS 
BELANGRIJK!!
Al een aantal jaren krijgen alle leden van de Nunspeetse, namens het Rijk van Nunspeet, eenmaal 
per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan de Players 1st enquête. Een vragenlijst over allerlei 
zaken, die met uw lidmaatschap en het golfen op de Nunspeetse te maken hebben. De leden worden 
willekeurig in drie groepen verdeeld en zo wordt de vragenlijst op drie verschillende tijdstippen in 
het jaar uitgezet. Het kan dus zo zijn dat u dit jaar nog geen uitnodiging heeft ontvangen, de laatste 
groep wordt namelijk op 3 oktober benaderd. Net als de eerste twee groepen eerder dit jaar, gebeurt 
dit per mail. 

Tot op heden werden de resultaten van de vragenlijsten niet, of slechts zeer summier, 
teruggekoppeld aan de leden. Dit gaat veranderen! De antwoorden op de vragenlijsten van de 
eerste twee groepen zijn recent geanalyseerd. Voor deze analyse is een werkgroep samengesteld, 
bestaande uit een bestuurslid en een 3-tal leden. Zij hebben samen met Peter Hemmen, General 
Manager van het Rijk van Nunspeet, de resultaten besproken. 

In deze eerste bijdrage van de werkgroep geven wij een overzicht van de stand van zaken. Na 
inventarisatie van de verbeterpunten hebben wij een verdeling gemaakt in punten die, vaak 
om budgettaire redenen, pas op lange termijn opgelost kunnen worden en zaken die voor de 
seizoenstart van 2020 gerealiseerd zouden kunnen zijn.

Langetermijn verbeterpunten: 

Het is begrijpelijk dat dergelijke zaken niet op korte termijn opgelost kunnen worden. Wij als 
werkgroep hebben wel de ambitie om jullie op de hoogte te houden van de voortgang van deze 
belangrijke verbeterpunten.

Kwaliteit van de bunkers (meerjarenplan)
Toiletmogelijkheden in de baan
Aankleding clubhuis & terras (w.o. terrasmeubilair)  
Kluisjes in de kleedkamers vervangen
Uitbreiding fietsenstalling














 


Het schilderen van het Caddie House (al budgettair opgenomen)
Onderhoudswerkzaamheden/schoonmaken luchtspuitplaats bij caddie house
Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de dameskleedkamer
Het installeren van een nieuwe zeepdispenser in het herentoilet en het verplaatsen van de 
blazer/prullenbak, zodat de handdoekjes niet meer worden weggeblazen
Het opstellen van een buggylijst op volgorde van kwaliteit
Het aanbrengen van kapstokhaakjes in de damestoiletten
De drie verkeersheuvels van de oprijlaan beter zichtbaar maken door duidelijkere belijning
Vervangen van de (te) lichte bloempotjes op het terras.

9



UW MENING IS 
BELANGRIJK!!
Daarnaast zijn er nog enkele organisatorische verbeterpunten naar voren gekomen. Daarover heb-
ben wij de volgende afspraken gemaakt: 

Tot zover deze terugkoppeling; wordt vervolgd!











De leden informeren over de status van grote onderhoudswerkzaamheden aan de baan, 
maar ook over grote evenementen bij het Rijk, zodat de leden deze (drukke) dagen 
kunnen mijden
Het bevorderen van doorstroming in de baan: bijv. het plaatsen van borden om spelers te 
attenderen op het spelen van Ready Golf
Marshalls zullen extra aandacht vragen voor het herstellen van pitchmarks, het 
aanharken van bunkers en het bevorderen van de doorstroming
Bij belangrijke meerdaagse clubwedstrijden zullen de pinposities aan het eind van de dag 
aangepast worden
Organiseren van een vragenuurtje met de greenkeeper (in de baan)

Op zondag 1 september speelden we het Familietoernooi. Een greensome wedstrijd 
die gespeeld mag worden door ieder koppel met een familieband. Of het nu oma en 
kleinzoon is of man en vrouw, vader en dochter; alle combinaties zijn mogelijk en niet 
allebei de spelers hoeven lid van de vereniging te zijn.

Het inschrijfgeld van € 10,- gaat naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In Nederland 
groeit circa één op de acht kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een 
bestaansminimum. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie van de 
sportclub. Ook in de golfsport zijn er kinderen die dankzij dit fonds kunnen golfen.

Helaas waren er bij ons zeer weinig inschrijvingen. Slechts 4 paren deden mee, maar 
de wedstrijdcommissie heeft toch besloten de wedstrijd door te laten gaan. Annie 
van Norel was er om het inschrijfgeld te incasseren en de ''goodies'' uit te delen. Een 
marker, bal en tees voor alle deelnemers. Marcel was er om na afloop de vele prijzen 
uit te reiken. Hulde voor de weco, die zelfs met zo weinig deelname er toch maar 
weer staat.

Zowel de bruto als de netto score kreeg een prijs. Dit waren prachtige NGF headcovers 
voor de bruto score (Jeroen en zoon Jelmer) en ijsmutsen voor de netto score (Harry 
en Valerie). Ook was er een pitchfork voor de neary en de longest voor dames en 
voor de heren was een hele doos Titleist ballen beschikbaar gesteld.

De landelijke finale wordt op Nunspeet gespeeld op 13 oktober. Hier mogen de 
beste 44 paren bruto en beste 24 paren netto (landelijk) aan meedoen. Dus mensen, 
wanneer volgend jaar het familietoernooi weer wordt gespeeld: doe dan allemaal 
mee. Het inschrijfgeld is voor het goede doel, de wedstrijdvorm is leuk en de vele 
prijzen maken het tot een topdag.

Hannie KunzelFA
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OP ZOEK NAAR DE JUISTE STIMP! 
Er is een gezegde: “meten is weten”, en laten we bij de Enk nou gek zijn op meten en het 
verzamelen van “data”. We doen tenslotte aan precisiebeheer. Alles wordt gemeten, zoals het 
verbruik van water, en waar het valt op het gras in welke hoeveelheid. We meten de voeding in de 
grond en hoeveel kunstmest er dan nodig is (GPS kunstmeststrooier) en de hoeveelheid N (stikstof/
groei) er dan jaarlijks gestrooid moet worden. Noem het op en we meten het!!

Nu meten we ook de snelheid van de greens. Dit doen we met 
een stimpmeter die de afstand van de bal meet in Feet (30,48cm). 
Nu is een stimp van 8 Feet normaal, stimp 7 is laag en hoger dan 
9 is snel. Dit jaar waren we de snelheid op de greens behoorlijk 
kwijt en kwam hij vaak niet hoger dan 7,5 of bijna tot een achtje… 
Waarom was dit het geval!? 

Snelheid kun je op verschillende manieren beïnvloeden:  de 
green droog of nat, volop in de mest of de mest loopt er uit, 
maaihoogte, verticuteren, bezanden, noem maar op. Nu zat 
de groei er volop in en deed de bemesting het goed. Het gras 
bestaat uit meer “goede” grassen (lees langere wortels, langer 
profijt van mest) en we maaiden ons een slag in de rondte. De 
greens zagen er wel mooi uit, maar toch kregen we de snelheid 
niet goed. 

Natuurlijk weten we gevoelsmatig wel wat we doen, maar om dit probleem op te lossen moesten 
we toch meer metingen verrichten om de greens sneller te krijgen. We hebben dit gedaan door 
het nameten van het gemaaide gras. Dit noemen we clippings en dat meten we in grote emmers 
in liters. Door bij te houden wat er per maaibeurt af komt en dit te linken aan de stimp hebben 
we al verschillende problemen gevonden en opgelost. Zo stonden de handmaaiers effectief op 
een andere hoogte dan de Triple maaiers. Ook kon de hoogte naar beneden, 0,2 mm gaf al een 
stimpverschil. De hoeveelheid mest wat jaarlijks prima werkte geeft met een beter wortelgestel, 
meer groei. Ook worden de greens nu gerold in plaats van met douw gesleept. En nog veel meer 
van dat soort kleine aanpassingen die er voor zorgen dat de snelheid op niveau blijft!! Volgend jaar 
maart maar beginnen met stimp 8!?

Greenkeeping, 
September 2019
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De Estafetteputter

Wie is Petra ten Hove?
Geboren en getogen te Nunspeet op 12 september 1961. 
Ik heb 1 broer, maar die heeft niks met golf (hi hi).

Wanneer ben je begonnen te golfen?
Dat zou geweest zijn rondom 2006 / 2007. Onze 
schoonmoeder Jet heeft ons met het “golfvirus” besmet.

Wat is je handicap?
Mijn handicap is momenteel 15.7

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt en waarom?
Ik heb al op veel mooie en uitdagende banen gespeeld. Maar de mooiste baan is toch mijn eigen 
homecourse; ‘de Nunspeetse’. Deze baan is je altijd de baas.

Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt?
Niet zolang geleden: ik geloof afgelopen juli, met een damesdag wedstrijd (Play en Go). Ik liep met Karin 
van Dalfsen en Maria aan de Stegge. Ik zag die dag het licht; liep op de automatische piloot vlot weg met 42 
stableford punten. Er was een fantastische sfeer in die flight. Ik ben de beide dames er erg dankbaar voor (ik 
bedoel hiermee te zeggen: “laat iemand vrij en lekker onbevangen door die prachtige baan gaan”). En als het 
gaat, stimuleer elkaar op een positieve manier. Er was een hoge gunfactor – en ja, dan lukt het!

‘Onze 
schoonmoeder 
Jet heeft 
ons met het 
“golfvirus” 
besmet.’

‘Ik zag die dag het licht; liep op 
de automatische piloot vlot weg 
met 42 stableford punten.’

Hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?
Nou stabiel is wel een groot woord; golf gaat op en neer. Dit zie ik dan 
ook terug in mijn handicap.

Wat is je favoriete club (stok) en waarom?
Mijn favoriete club is de driver, ik houd van meters maken. De eerste 
klap is een daalder waard: ja nu 1 euro 😉

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Zuid-2 is mijn favoriete hole. Ik zei het al, meters maken en dan 
die uitdaging naar de ‘Pin’ (prachtig).

Wat doe je voor de vereniging?
Ik ben al een aantal jaren actief in de Wedstrijdcommissie en sinds 
kort neem ik ook examens af van de beginnende golfers op onze 
vereniging.

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen?
Ja, over golfadvies gesproken – blijf de lessen volgen en houd de 
puntjes op de ‘i’. Zoals de Duitsers zeggen: ‘alles im Kopf ’.

Petra ten Hove
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Petra ten H
ove

Jij hebt het begin van de baan van nabij meegemaakt. Kun je daar iets over vertellen?
Noord-3, de Jet ten Hove Hole; achter het golfnet stond toen ons eerste huis (aan de rechterkant): dat 
was in 1985. Wij hebben toen heel wat vrachtwagens met hout het bos zien uitrijden. In 1986 is Bram 
jr. er geboren, hij lag in de box achter het huis en de golfballen vlogen hem om de horen. Er werd een 
net geplaatst en de achterste teebox werd tientallen meters naar voren geschoven. Wij hebben daar 
met veel plezier gewoond en het is nu toch bijzonder om weer iedere keer deze lus te lopen! 

‘Geef elkaar de 
ruimte, doe vooral 
niet zo betuttelend’

Wat is je grootste ergernis in de baan?
De grootste ergernis, dat mensen zo dicht op je staan, geef elkaar de ruimte. Doe vooral niet zo 
betuttelend: wij blijven met z’n allen amateurtjes ons leven lang. Dat wordt nog weleens vergeten.

Wil je nog iets kwijt over jezelf?
De meeste mensen kennen mij wel als vrij direct en recht door zee. Ik 
werk graag in teamverband. Golfen doe ik heel graag, maar daarnaast 
mag ik graag tuinieren, koken, pilates en zwemmen.

Aan wie geef je de 
Estafette Putter door? 
Ik geef de Estafette Putter 
door aan Joke Donkers. Zij 
is een integere, capabele 
vrouw (en we zitten samen 
in het competitieteam 
Dames 2 zondag 27 holes).

Petra ten Hove

‘De meeste mensen 
kennen mij wel als 
vrij direct en recht 
door zee’
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KRIJG IK RELIEF?

“Grond in bewerking omvat ook de volgende zaken, zelfs als de Commissie deze niet als zodanig heeft 
vastgesteld:

“Los natuurlijk voorwerp: elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit zoals:

Mijn bal ligt op een mierenhoop……… krijg ik relief?
De laatste weken wordt regelmatig de vraag gesteld: mijn bal ligt op een mierenhoop, 
krijg ik hiervoor een vrije drop?

Het antwoord is helaas NEE. Er is geen recht op relief als je bal op of naast een 
mierenhoop ligt en je last hebt met je stand of swing van de mierenhoop.
Waar is dat nu te vinden in het nieuwe regelboekje? Dit kunnen we vinden bij de 
definities. In de definitie van Grond in bewerking (pagina 147 e.v.) staat o.a. het 
volgende:

Een mier is een insect. De vraag is nu: wat staat er in de definitie van Los natuurlijk voorwerp?
In deze definitie staat o.a. het volgende:

Volgens regel 15.1 Losse natuurlijke voorwerpen, mag je losse natuurlijke voorwerpen overal, zowel op de baan als 
daarbuiten, zonder strafslag wegnemen. Echter, beweegt je bal bij het wegnemen van het los natuurlijk voorwerp, dan moet 
je de bal terugplaatsen. Dit kost je een strafslag, tenzij je bal voordat hij bewoog op de green of de afslagplaats lag. 

Op golfbaan Het Rijk van Nunspeet wordt getracht de mierenhopen zoveel mogelijk als Grond in bewerking te markeren 
(blauwe paaltjes).  Als je bal dan op of naast een mierenhoop ligt die gemarkeerd is als GUR, heb je recht op relief volgens 
regel 16.1 Abnormale terreinomstandigheden.

Enig leefgebied (habitat) van dieren (zoals een vogelnest) dat zich zo dicht bij je bal 
bevindt dat je stand of slag het zou kunnen beschadigen, behalve als het leefgebieden 
(habitats) betreft van dieren die als losse natuurlijke voorwerpen zijn gedefinieerd) zoals 
wormen en insecten.”

Stenen, losse grassprieten, bladeren, takken en twijgen;
Dode dieren en dierlijke uitwerpselen;
Wormen, insecten en vergelijkbare dieren die eenvoudig kunnen worden verwijderd en de 
hoopjes of webben die ze maken (zoals wormenhoopjes en mierenhopen), en
Kluiten aarde (waaronder proppen uit beluchtingsgaten).”

*
*
*

*
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