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Van de redactie

De vijfde nieuwsbrief van 2019 is online!
Zoals altijd is deze weer gevuld met veel informatie, 
verslagen, weetjes en  komende wedstrijden en 
evenementen. Maar het is ook de laatste nieuwsbrief van dit 
jaar. En wat is het een prachtig jaar geweest voor onze club: 
veel nieuwe leden er bij gekregen, mooie wedstrijden mogen 
beleven, succes in de competitie voor diverse teams en 
gezellige evenementen.
Wij zien al uit naar het volgend jaar 2020!

In deze nieuwsbrief worden wij uiteraard toegesproken door 
onze voorzitter over wat er speelt binnen onze vereniging en 
tussen de club en het Rijk. De diverse commissies doen, 
zoals altijd, een duit in het zakje.
De tip van de pro gaat dit keer over Oost-6 en de 
estafetteputter is doorgegeven aan Joke Donkers en zij 
geeft de putter natuurlijk ook weer door en de Handicap & 
regelcommissie maakt zich zorgen over het uit de hole halen 
van de bal (en terecht!).

Wij wensen iedereen weer veel leesplezier met deze 
nieuwsbrief!

Tenslotte wenst de Communicatiecommissie jullie allemaal, 
inclusief de staf en personeel van het Rijk van Nunspeet een 
prachtige en gloedvolle feestmaand, een goed uiteinde en 
een enthousiast begin van het jaar 2020.
Tot in het nieuwe jaar!

 
De Communicatiecommissie
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Van de voorzitter,

Het golfseizoen 2019 komt langzaam maar zeker ten einde, waarbij wij als bestuur en 
commissies enerzijds terugblikken, maar zeker ook met 2020 bezig zijn. 

Neem bijvoorbeeld de Competitiecommissie waar, onder leiding van Wybe Jan, allerlei 
keuzes gemaakt moeten worden. Wie speelt in welk team? Hoeveel teams worden het? 
Welke nieuwe leden hebben zich opgegeven? Kortom een lastige taak waar ze, neemt u dat 
van mij aan, zeer zorgvuldig mee omgaan. Hopelijk worden de teams snel bekend gemaakt, 
zodat iedereen weer rustig kan slapen.

Met het Rijk is overeenstemming bereikt over de (her)invoering van de bloktijden voor 
leden. In grote lijnen komt het er op neer dat op zaterdagen, zondagen en algemeen 
erkende feestdagen leden van de vereniging, net zoals op andere dagen, over de hele dag 
starttijden kunnen boeken. Daarnaast zijn er op de genoemde dagen bloktijden, waarbij 
alléén leden van de vereniging deze tijden kunnen reserveren. De niet gereserveerde tijden 
komen 24 uur voor aanvang van de betreffende dag beschikbaar voor niet-leden. Een 
uitgebreider uitleg volgt.

Daarnaast heeft het Rijk het investeringsplan voor het komende seizoen vastgesteld, 
waarbij bosbeheer, bunkerplan, nieuwe buggy’s, een aantal specifieke “Players 1-st items” 
en uitbreiding lockers zijn opgenomen. Helaas worden de lesruimtes, wat een wens van de 
vereniging was, niet vernieuwd. Misschien volgend jaar?

Het jeugdplan 2020, wat u kunt inzien op de website, is gestart met een grote groep 
enthousiaste kinderen. De jeugdcommissie en het bestuur willen proberen om de jeugd 
meer te integreren in onze vereniging. Daarom 
gaan we bij een aantal clubwedstrijden voor 
volwassenen op hetzelfde moment ook de 
jeugd laten meespelen. Misschien in een 
volwassenen flight, of een aparte jeugd flight, 
dat zal per wedstrijd verschillen. Wie gaat wie 
leren golfen?

Op zaterdag 2 november is de Kreziekup 
gespeeld, waarbij ‘s avonds tijdens het diner 
traditioneel afscheid werd genomen van 
vertrekkende commissieleden. Tevens is het 
commissielid van het jaar benoemd, waarbij 
de keuze is gevallen op Jan Steenbakkers. Jan 
heeft 18 jaar lang in de Wedstrijdcommissie 
gezeten. Jan bedankt voor alles wat je voor de 
Nunspeetse hebt gedaan!

Groet,
Jacco van Dam 
voorzitter
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Inschrijven Heerendag
Het komt nog wel eens voor dat zodra een 
wedstrijd vol is men al gauw zegt: “jammer dan”. De 
Heerendagcommissie doet altijd zijn uiterste best 
om een ieder deel te laten nemen aan de wedstrijd, 
ook al is deze overschreven.        Het advies is dan 
ook om jezelf op de reservelijst te zetten als je 
mee wilt doen. Voor informatie over de wedstijden 
kan men altijd terecht bij de wedstrijdleiding. 
Mailadressen en telefoonnummers zijn te vinden bij 
de wedstrijddetails in Proware.

Heerendagcommissievan de #
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Ben Willemsen neemt afscheid van de Heerendag
Ben is altijd een trouwe deelnemer 
van de Heerendag geweest. 
Ondanks zijn respectabele leeftijd 
van 93 jaar, heeft hij dit jaar nog 
menig balletje weggeslagen, maar 
zoals hij zelf aangaf ging hem dat 
de laatste tijd steeds moeilijker 
af. Daarom heeft Ben, lid sinds de 
oprichting van onze club, besloten 
om zijn lidmaatschap per 1 januari 
2020 op te zeggen. Het verslag en 
de foto’s van zijn afscheid zijn terug 
te vinden op de site.

Strokeplaywedstrijden
Al enige tijd wordt er op de derde woensdag van de maand een strokeplay 
wedstrijd op de Heerendag gespeeld. Deze wedstrijden worden ingedeeld 
op basis van twee handicap categorieën.
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Op tijd melden aan de inschrijftafel
Om ook de wedstrijdleiding de mogelijkheid te geven 
om voor de wedstrijd in te slaan willen we nogmaals 
benadrukken dat men zich uiterlijk een half uur 
voor aanvang van de starttijd dient te melden bij de 
wedstrijdtafel. Deze bevindt zich in de clublounge

Vroeg en laat starten
Bij het inschrijven van de wedstrijden is 
het mogelijk om daar opmerkingen te 
plaatsen. Nu komt het maar al te vaak voor 
dat men laat wil starten. Sinds de “twee 
lussen start” praat men dan misschien over 
een half uur tijdsverschil. Wat is dan nog 
laat? De commissie heeft daarom dan ook 
besloten dit niet meer te kunnen honoreren 
tenzij er zich een urgent geval voor doet.

Nieuwe leden
Ook de Heerendag mag zich de laatste tijd 
verheugen op nieuwe leden die met regelmaat 
mee spelen. De teller staat nu op zo’n 15 leden. 
De commissie hoopt dat de nieuwe leden zich 
snel thuis zullen voelen binnen de Heerendag en 
wenst allen veel spelplezier en een gezellige 19e 
hole.

T

WELKOM NIEUWE

LEDEN!
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Update vanuit de Wedstrijdcommissie medio November 2019

Allereerst wil ik beginnen met een compliment aan de greenkeepers: in het begin van het 
seizoen waren de greens nog een beetje hobbelig, maar al snel daarna lag de baan er 
fantastisch bij! Dat is het hele seizoen zo gebleven. Wat is het als golfer toch fantastisch om 
lid te zijn van de Nunspeetse.

Verschillende nieuwe leden uit de polder hebben sinds medio juli deelgenomen aan de 
wedstrijden. Leuk! Wij (Wedstrijdcommissie) proberen de nieuwe leden zoveel mogelijk in 
wedstijden over de flights te verdelen, zodat we jullie snel leren kennen en jullie ook zoveel 
mogelijk met bestaande leden kennismaken.

Komende winterse gezelligheidswedstrijden (zoals René Groot Bruinderink dat zo mooi 
omschreef in zijn verslag van de “Less is more” wedstrijd):

Normaal doe ik, als het even kan, aan alle wedstrijden mee, maar mijn favoriet is zeker 
de “3-stokken en een putter”. Welke stokken zal ik kiezen om mee te nemen? Daar denk 
ik vooraf al over na. Welke stok sla ik het liefst mee? Kan ik daar op alle holes mee uit de 
voeten? 

Golfer en Golfster van het jaar 2019
Met de strokeplaywedstrijd “Less is more” werd op 10 november jongstleden de laatste 
wedstrijd gespeeld die meetelde voor golfer en golfster van het jaar.

Medio September schreef ik nog de volgende zin; Bij de heren staat onze topper Jan van 
de Craats een straatlengte voor met 4100 punten, gevolgd door Jan ten Have met 2500 
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. 

Met een prachtige eindsprint van Jan ten Have, hij won maar liefst vier wedstrijden op rij 
(!), wist hij zijn puntenaantal voor golfer van het jaar te verhogen naar 4550. Chapeau Jan! 
Hannie Kunzel was bij de dames de beste met 2500 punten, proficiat Hannie!
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Mixed greensome, stableford

Wild wedstrijd, stableford

Oliebollen wedstrijd, 4-bal stableford

Nieuwjaarwedstrijd met aansluitend de nieuwjaarsborrel

3-stokken en een putter, stableford

Snertaggregaat

Valentine wedstrijd

Jacht op de voorzitter

8
14
28
4
12
25
9
22

december
december
december
januari
januari
januari
februari
februari
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wedstrijd
2019Oliebollen

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

Ontvangst vanaf       09.30 uur
Aanvang wedstrijd   10.30 uur

Evenementencommissie

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

Oliebollenwedstrijd op 28 december

Stableford met hidden holes
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Pro-tip voor de mid-handicapper (hcp18) 

Probeer een keer een fairway-wood te nemen vanaf de 
tee. Als je hem naar rechts slaat vliegt hij hoog genoeg 
om over de heuvels te komen. Het zou voor jou prettig 
zijn als je tweede slag over de bult vijftig meter voor de 
green zou kunnen slaan. Vaak, vooral in de zomer krijgt 
de bal dan extra rol en komt dichtbij of op de green. 

Par is altijd een goede score op deze hole.

Pro-tip voor de hogere handicapper (hcp36)

Als je op de tee staat zie je een heuvel aan de rechter 
kant maar daarachter schuilt er nog één waar je 
overheen moet. Om over deze heuvels heen te kunnen 
slaan heb je een drive nodig van ten minste 125 meter 
carry. Als je niet zeker bent dat je dat kunt is er een 
mogelijkheid om links langs de heuvel de fairway te 
kunnen bereiken. Maar deze weg is erg smal.
De slag naar de green is een blinde vanwege de heuvel  
vijftig meter voor de green. Vertrouw je clubkeuze en 
probeer zo recht mogelijk te spelen tussen de bunkers 
links en rechts voor de green. 

Bogey is altijd een goede score op deze hole.

TIP VAN DE PRO: OOST-6
een bijdrage van onze golfprofessionals namens de golfschool

Pro-tip

Succes!

Namens de golfschool,
Brian Gee

Oost-6 vind ik een van de moeilijkste holes van Nunspeet. Hij is best lang en 
vereist lengte en accuratesse zowel vanaf de tee als met de slag naar de green.

Succes namens de golfschool,
Brian Gee
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De Estafetteputter
Joke Donkers

Wie is Joke Donkers?
Snel enthousiast voor iets nieuws, positief ingesteld, geen prater 
in groepsverband, voelt zich het lekkerst in een 1-op-1 gesprek 
en is op de baan blij met elke mooie slag.

Wanneer ben je begonnen te golfen?
Al zo’n 30 jaar geleden. Eerst op voetbalvelden in Hilversum. 
Met kleine maar glooiende snelle greens en bunkertjes. Erg 
goed voor het korte spel. Daarna op verschillende golfbanen lid 
geweest en nu dus op het Rijk van Nunspeet.

Wat is je handicap?
19

Hoe stabiel is je handicap en 
hoe komt dat?
Zeg maar liever onstabiel. 
Tjonge wat lastig om regelmatig 
in je buffer te lopen. Ondanks 
regelmatig oefenen en toch 
jaarlijks wat lessen blijft het 
lastig. Misschien toch vaker en 
regelmatiger 18 holes lopen?

Wat is je favoriete club (stok) en waarom?
De driver gaat meestal lekker.  Voor de slagen van ca. 75 meter naar 
de green de pitching wedge en de sand wedge voor ca. 50 meter en 
korte slagen over de bunker. Het is wel kicken als zo’n mooie hoge 
slag lukt.

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt en 
waarom?
Eerlijk gezegd zou ik dat niet weten. Er zijn zoveel mooie banen in 
verschillende landen waar ik heb gespeeld.

Wat is de beste ronde die je ooit 
gelopen hebt?
De ronde die me altijd is bijgebleven 
was op de Batouwe. Tijdens een 
damestoernooi. Een 4-bal, start op de 10e 
hole, handicap: ik denk 28, de eerste 9 holes 
2 over de baan; 7 pars en 2 bogeys! En toen 
kwam de gedachte: Oei, straks kom ik als 
duikboot binnen èn een flightgenoot die zei: 
‘ik ben tegen jou aan het spelen’, gevolg: 10e 
hole nog ‘n bogey en daarna was de flow weg. 
Eindresultaat toch 45 stablefordpunten.
Overigens is dat in het verleden tijdens een 
toernooi op Nunspeet ook wel eens gebeurd. 
Helemaal niet fijn. De gastheren weten 
immers niet dat het echt die ene keer is in het 
jaar dat alles lukt.

‘Tjonge wat 
lastig om 
regelmatig 
in je buffer te 
lopen.’

‘En toen 
kwam de 
gedachte: 
Oei, straks 
kom ik als 
duikboot 
binnen’
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Joke D
onkers

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Op Zuid vind ik de 4e hole heel uitdagend. Zowel de afslag als de slag 
naar de green. Ook de 6e van Zuid. Na een geslaagde afslag ga je toch 
voor de nauwe doorgang naar de green. Zo zijn er meer holes. Mijn 
favoriete holes zijn dus die met een uitdaging.

In 2016 was je betrokken bij de opzet van de nieuwe 
website, kun je daar iets meer over vertellen?
Een spannend proces. Sommige golfers waren enthousiast, en 
er waren ook golfers die het helemaal niet nodig vonden om te 
veranderen. Kortom er moest de nodige weerstand overwonnen 
worden. Het is met enorme inzet gelukt om met elkaar (leden 
Communicatiecommissie), steun van het bestuur èn de deskundige en 
creatieve hulp van Karin Kaptein een nieuwe website te ontwikkelen. 
De positieve reacties op de nieuwe website hebben de vele uren 
die erin gestoken zijn goed gemaakt. Voor mij was de komst van de 
nieuwe website een mooi moment om afscheid te nemen van de 
Communicatiecommissie. Voor deelname aan één van de commissies 
vind ik het toch handiger om dichter bij de golfbaan te wonen.

Wat is het beste 
golfadvies dat je ooit 
hebt gekregen?
Alle goedbedoelde 
adviezen van golfers ten 
spijt, luister alleen naar 
adviezen en tips van je 
pro.

Wat is je grootste ergernis 
in de baan?
Golfers die de etiquetteregels 
niet kennen c.q. in acht nemen. 
Misschien een optie om 
regelmatiger in de nieuwsbrief 
daarover te schrijven met wat 
voorbeelden? Dat bevordert ook 
sneller spelen door de baan zoals 
ook Robert Jan Derksen aangaf 
tijdens het interview dat ik met 
hem had.

Wil je nog iets kwijt over 
jezelf?
Laat mij maar lekker spelen. Dat 
is waarvoor ik lid ben van een 
golfclub. Enne, houd op met de 
verhalen over ziektes.

‘Laat mij maar lekker 
spelen. Dat is waarvoor ik 
lid ben van een golfclub.’

Aan wie geef je de Estafette Putter door. 
Aan Willemien Goemans. Haar nuchtere kijk op het 
golfspel zorgt altijd voor ontspanning en vrolijkheid.
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HOE HAAL IK DE BAL UIT DE HOLE?

Het is vanaf 1 januari 2019 toegestaan dat je bij een putt vanaf de green de vlaggenstok in de hole laat staan. 
Er is dus geen straf meer als de bal vanaf de green tegen een onbewaakte vlaggenstok wordt geputt.
Een speler mag zelf kiezen of hij bij een bal op de green de vlag in de hole laat staan of uit de hole haalt. Je 
kunt de vlag in de hole laten staan als je denkt dat je dan meer kans maakt om de bal te holen. Als je de vlag 
in de hole laat staan en de bal raakt de vlag en valt in de hole: prima. Als de bal door de vlag uit de hole wordt 
geketst, moet je de bal daarna spelen zoals hij ligt.

Vanaf 1 januari 2019 is er ook geen straf meer als je per ongeluk de vlaggenstok raakt die op de green ligt. Je 
krijgt wel twee strafslagen als je de vlaggenstok expres raakt en je er voordeel van zou kunnen hebben.
Bovenstaande is uiteraard allemaal bekend bij de golfspelers.  Heel veel spelers halen de vlag dan ook niet 
meer uit de hole bij het putten en het spel verloopt aanzienlijk vlotter.

Wat echter nu regelmatig gebeurt, is dat spelers (nadat de bal in de hole is geputt) de vlaggenstok met een 
ruk uit de hole halen, waarbij tegelijkertijd de bal uit de hole komt. DIT IS NIET DE BEDOELING!!! Op deze 
wijze kan met name de rand van de hole aanzienlijk beschadigd worden wat voor de spelers die daarna 
gaan putten heel vervelend is.

Hierbij dan ook het volgende verzoek. Als je de bal in de hole hebt geput, met de vlaggenstok in de hole, haal 
dan voorzichtig de bal eruit met de vlaggenstok nog in de hole, of haal voorzichtig de vlaggenstok uit de hole 
en verwijder daarna de bal. De spelers na jou (en de greenkeepers) zijn je dankbaar!
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