
Wist je dat ‘De Nunspeetse’ 
op social media te volgen is?

Nr. 1 2020

Van de redactie

2020………..en twee maanden zijn wij al weer gevorderd in het 
nieuwe jaar. Dat betekent dat de eerste nieuwsbrief van dit 
jaar van de website rolt!

En wat voor nieuwsbrief!
Barstensvol wetenswaardigheden, oproepen, verslagen, 
programma’s en verhalen. Maar liefst 11 inzendingen 
garanderen leesplezier, kennis en leerzame weetjes. Ook de
estafetteputter heeft een vervolg en vrijwel alle commissies 
hebben hun bijdragen geleverd. Chapeau daarvoor! 

Er is dan ook veel gebeurd de afgelopen periode; de 
winterse wedstrijden zijn steeds meer dan volgeboekt en de 
integratie van alle leden (nee, geen nieuwe leden!) verloopt 
prima, gezellig en vol enthousiasme. Nog nooit kenden de 
wedstrijden zoveel deelnemers en is de “nazit” elke keer 
een feestje! Zie ook het verhaal van onze voorzitter in dit 
verband…. blijven inschrijven!!!

Ook kijkt iedereen uit naar het vervolg van dit golfjaar, 
want een echte winterstop is er tot nu toe niet geweest. 
Maar tegenwoordig weet je maar nooit wat de komende 
maand(en) nog gaat brengen.
De agenda is in elk geval weer goed gevuld met wedstrijden 
en evenementen, dus blijf de website volgen!

Veel leesplezier en houd ze recht!!!

De redactie/communicatiecommissie
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Van de voorzitter,

Het was 9 februari 2020 toen de Valentijns wedstrijd werd afgelast vanwege storm Ciara. Dit 
was een wijs besluit van de Wedstrijdcommissie. Dus alle tijd om iets te schrijven voor de 
nieuwsbrief.

We hebben op 4 januari jl. het nieuwe jaar ingeluid met de Nieuwjaarswedstrijd en de 
aansluitende receptie, met de speech van de voorzitter. We kennen allemaal de troonrede 
van Zijne Majesteit de Koning, maar de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter komt daar 
niet ver achteraan. Tjongejonge wat een spanning zeg. Heb je de toespraak al gereed, wat 
ga je zeggen, wil je dit ook nog melden, etc., etc. Maar, lieve mensen, wat was het gezellig 
en wat hadden we een goede opkomst, fantastisch, dank daarvoor.

Tijdens de receptie hebben we uiteraard eerst stil gestaan bij het overlijden van Rob van 
Kranen, lid van verdienste en erelid van onze vereniging.

Jan ten Have en Hannie Künzel werden gehuldigd als golfer en golfster van het jaar 2019. 
Björn Driessen is jeugdgolfer van het jaar 2019 geworden en Bastiaan Maris kreeg de “Brian 
Gee Award”, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. Het team van Jeugd 18 holes werd 
gehuldigd voor het kampioenschap en aan het eind werden ook de contracten getekend 
met de jeugdleden uit de Golf+ en Golf Top groep.

Voor het jaar 2020 zijn er een aantal wijzigingen binnen de vereniging. We praten vanaf 
1 januari niet meer over nieuwe leden, iedereen is gewoon lid van de Nunspeetse. De 
bloktijden 2.0 zijn ingevoerd en we hebben te weinig starturen om voor alle wedstrijden 
voldoende tijd te kunnen plannen. Hiervoor wordt nog een oplossing gezocht door het 
bestuur.

Ja, de vereniging is flink gegroeid. Dit merken we aan de enorme deelname bij wedstrijden 
en activiteiten die georganiseerd worden. TIP: als de inschrijving vol is, schrijft u zich toch 
a.u.b. gewoon in. De organiserende commissie probeert altijd om zoveel mogelijk mensen 
nog in te delen.

Tot slot: Wat kunnen we toch fantastisch doorspelen, met zomergreens, op onze mooie 
baan. Maar nu we met meer leden zijn die rondjes lopen, kunnen we niet meer zeggen dat 
onze gasten niet harken, geen plaggen terugleggen en geen pitchvork gebruiken. Dat zal 
toch voor een groot deel aan ons zelf liggen, denk ik.

Groet,
Jacco van Dam 
voorzitter
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Heerendagcommissievan de #

Matchplaycompetitie 2019
Op de Heerendag van 18 december zijn de winnaars 
van de Matchplaycompetitie 2019 gehuldigd. Kees 
van der Ham werd 1e en Ronald Gorel 2e. Zij mochten 
een waardebon in ontvangst nemen die beschikbaar 
is gesteld door partycentrum “De Franse School” te 
Hattem. Tonie Herkert, hartelijk dank hier voor! De 
Heerendagcommissie heeft geprobeerd met deze 
vernieuwde opzet, met een poule fase, de matchplay 
competitie weer nieuw leven in te blazen, maar na 
evaluatie hebben wij moeten concluderen dat ook dit 
niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Daarom is 
besloten om hier niet mee verder te gaan.

Heerengolfer van het jaar 2019
Het was weer een gezellige Heerendag, woensdag 29 januari, met Hein en Henk achter de tafel. 
Er werd, zoals gebruikelijk, in twee lussen gespeeld. De weergoden waren ons gunstig gezind en 
iedereen kwam droog en voldaan binnen. Met 58 leden in de baan en 42 deelnemers aan het buffet 
was het wederom een prachtige deelname. Het was al weer de eerste woensdag in 2020 met diner, 

deze keer met een voortreffelijk “Captains Diner“. De two-pot 
ging deze keer naar één deelnemer, te weten Wim Wille, die 
er met een leuk bedrag vandoor ging. Een andere opvallende 
prestatie was dat Jan van de Craats met maar liefst vier 
Hakronnetjes (birdies) en een 1e prijs weer zijn visite kaartje 
heeft afgegeven.

Deze woensdag was er ook de uitreiking van de 
“HEERENGOLFER” over het seizoen 2019, een competitie 
gedurende de periode van april t/m oktober. De wisselbokaal, die 
hier aan ten grondslag ligt, werd ingeleverd door de winnaar van 
2018 Adri Meijer, en ging voor 2019 naar Jan van de Craats. 
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1. Jan van de Craats 125 punten 

2. Adri Meijer 113 punten

3. Jo Sol 105 punten

Dus Heeren, voor 2020 dagen wij jullie allen uit! 
Hierbij een vijftal belangrijke punten: 1. Regelmatig meedoen;

2. Resultaat draagt wel bij aan de titel;

3. Hcp ’s, hoog en laag, bieden gelijke kansen;

4. Gezelligheid en fair play zijn een vanzelfsprekendheid;

5. Naast de wekelijkse prijzen is er ook een maandprijs   
 en kennen wij een zomerwinnaar, de Heerengolfer en   
 een winterwinnaar.Rob van Kranen bokaal.

Wij hebben besloten om de Rob 
van Kranen bokaal te introduceren. 
Een wedstrijd zoals Rob was, 
zonder poespas, dus een gewone 
stableford Heerendagwedstrijd. Als 
datum hebben wij gekozen voor 
de wedstrijd die het dichtste bij de 
verjaardag van Rob valt en nu wil het 
toeval dat dit jaar deze datum op een 
woensdag valt, namelijk woensdag 8 
juli. Een unieke datum om met deze 
bokaal te starten. Meer informatie 
volgt.

Bijzondere datums voor 2020:
26 februari   Prijsuitreiking Hakron Bokaal                                                                                        

29 april   Prijsuitreiking wintercompetitie                                                                        

27 mei   Heerendag op het Rijk van Nijmegen                                                                    

16 juni, dinsdag!  Dames- & Heerendag                                                                                                      

8 juli   Rob van Kranen Bokaal                                                                                                            

29 juli    Heerenvriendendag                                                                                                            

17-18-19 augustus  Heerendaguitje Duitsland                                                                                                  

16 september  Heerendag op het Rijk van ’t Sybrook                                                                         

28 oktober   Homar Trofee                                                                                                               

25 november  Prijsuitreiking Heerengolfer van het jaars
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Evenementencommissie

2020, het is alweer het jaar 2020! Onlangs was het 02-02-2020, een mooie datum, een 
bijzondere getallenreeks, ik vind dat leuk. Later deze maand is het 20-02-2020, ik heb zelf die 
dag een afspraak staan om 20:00 uur, ik heb een voorliefde voor cijfers, dat blijkt! 

Enkele andere cijfers betreft de goede opkomst in Wedstrijdcommissie wedstrijden en in 
mindere mate voor de wedstrijden van de Evenementencommissie (EvCo) in 2019, een korte 
terugblik:
De Nazomerwedstrijd is niet doorgegaan, slechts 15 inschrijvingen, wij hadden al wel 
muziek geregeld voor na de afloop, het was een teleurstelling om het allemaal af te blazen. 
Daarentegen was de laatste wedstrijd van 2019, de Oliebollenwedstrijd, een groot succes: 
meer dan 100 deelnemers, mede door de ‘nieuwe gezichten’ die wij op de club hebben mogen 
verwelkomen. De andere wedstrijden werden min of meer gespeeld met hetzelfde aantal 
deelnemers als in 2018. De EvCo is benieuwd wat 2020 ons gaat brengen.

De EvCo heeft op de eerste vergadering van 2020 afscheid genomen van Ad Hoeven. Na totaal 
acht jaar in het bestuur en de EvCo te hebben gewerkt heeft Ad te kennen gegeven het stokje 
te willen overdragen. Hij gaat samen met Olga en familie (meer) genieten van o.a. het huis in 
Spanje en wil graag een ander persoon de kans geven om lid te worden van de EvCo. Paula 
heeft hem kort toegesproken en zij bedankte hem nogmaals voor zijn inzet en ondersteuning.

De openingswedstrijd, “Het Rijk bokaal”, staat in de agenda voor zaterdag 21 maart. De 
voorbereidingen zijn begonnen, het is een samenwerking van de Evenementencommissie met 
Het Rijk van Nunspeet. Wij ontvangen die dag dan graag ook de medewerkers van Het Rijk 
en kijken uit naar een grote opkomst en een sportieve dag. Een maand later is het scharrelen 
geblazen op maandag 13 april (op tweede paasdag) tijdens de Paasscharrel. Ik zou zeggen: kijk 
alvast om je heen met wie je die middag de baan in wilt en schrijf je samen in!

Verder worden sowieso alle wedstrijden vermeld op de wedstrijdkalender en aangekondigd 
via een poster of de nieuwsbrief. De EvCo gaat er alles aan doen om er weer een succes van 
te maken, met gezellige wedstrijden, begeleid door muziek en in combinatie met een hapje & 
drankje. Ik ga uit van mooie cijfers, op de scorekaart en op de inschrijflijst. 
Tot snel!

Namens de Evenementencommissie
Jolt Bosch

HET GOLFSEIZOEN 
IS WEER GEOPEND!
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Vanuit de Wedstrijdcommissie

De dagen worden gelukkig weer langer, vooral aan het eind van de dag vind ik dit goed 
merkbaar. Heel fijn als je van golfen houdt en fulltime werkt .

Allereerst wil ik het over de inschrijvingen voor de wedstrijden hebben. Bij elke wedstrijd 
in Proware staat een infoblokje. Op de computer is dit blokje helder in beeld, maar op de 
telefoon en de I-pad staat het blokje helemaal onderaan. In dit blokje staat aanvullende 
informatie over de wedstrijd, die nuttig is om te lezen. 

Daarnaast staan er bij de wedstrijdleiding twee namen. De eerste naam is van diegene uit 
de wedstrijdcommissie die de indeling doet. Als je nog iets wilt doorgeven voor de indeling, 
is dit Wedstrijdcommissielid bereikbaar. De tweede naam in de wedstrijdleiding is de naam 
van het commissielid die de wedstrijdkaarten uitgeeft op de dag van de wedstrijd. Voor 
afmelding op de dag zelf is het van belang om zijn of haar telefoonnummer te bellen. 

Met de groei van het aantal actieve leden die meedoen aan de wedstrijden hebben we 
een verzoek aan leden die zich willen inschrijven voor een wedstrijd: als de wedstrijd vol 
is en je wilt meedoen, schrijf je dan toch in op de reservelijst. Wij proberen altijd een paar 
flights erbij te krijgen, soms vooraan het spelersveld, soms achteraan. De volgorde van 
de reservelijst bepaalt dan of je mee kunt doen. Ook als leden zich afmelden worden de 
eersten van de reservelijst geplaatst op de deelnemerslijst. Houd dus op de dagen voor de 
wedstrijd de deelnamelijst in de gaten! In verband met de reservelijst is tijdig afmelden, als 
je niet mee kunt spelen, gewenst.

Als er een wedstrijd gepland staat met duo’s, is het de bedoeling dat de deelnemers zich 
aanmelden met vermelding van diegene met wie ze hebben afgesproken te spelen.
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Welke wedstrijden staan er op de planning? 
- Zaterdag 22 februari is de Jacht op de voorzitter.
 Hierbij hangt het aantal punten per hole af van hoe onze voorzitter de hole heeft  
 gespeeld. Zet ‘m op meneer de voorzitter!
- In maart zijn alle competitieteams druk met hun laatste voorbereidingen. 
 Zaterdag 7 maart staat de greensome matchplay gepland voor iedereen onder   
 de handicap 36, maar ook speciaal ter voorbereiding op de competitie.
- Zondag 15 maart wordt de jeugdwedstrijd en de voorjaarstrofee gespeeld.
- Zaterdag 21 maart is de officiële opening van het seizoen.
- Zaterdag 4 april staat de maandbeker categorie 1&2 en de jeugdwedstrijd   
 gepland.
- Maandag 13 april (2e Paasdag) is de Paasscharrel waarbij het gewenst is om   
 duo’s dame & heer te maken, niet zijnde je eigen partner.
- Zaterdag 18 april is er de foursome stableford.
- Maandag 27 april, Koningsdag, is de vlaggenwedstrijd.

We rekenen op jullie inschrijvingen in de komende maanden.
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Gedurende het hele jaar zijn er wedstrijden die meetellen voor de (jeugd)golfer en 
golfster van het jaar. Op de site staat informatie hierover, onder het kopje van de 
Wedstrijdcommissie. Ook in het kopje bij de wedstrijd staat genoemd of de wedstijd 
meetelt voor de golfer/golfster van het jaar. Hannie Kunzel en Jan ten Have zijn onze golfster 
en golfer van het jaar 2019. Bjorn Driessen is de jeugd golfer van het jaar 2019.

Voor het gemak is de totale lijst van wedstrijden maart 2020 tot en met februari 2021 als 
volgt vindbaar: onder tab Commissies – Wedstrijdcommissie – Wedstrijdkalender 2020-2021 
en onder de tab “Wedstrijdprogramma” de kalender met wedstrijden per maand. Voor 
het daadwerkelijk inschrijven voor wedstrijden ga je naar Proware waar  de wedstrijden per 
maand staan.

ZIJN HET ÉÉN OF TWEE STOKLENGTES DIE 
IK MOET AFMETEN?

Regelmatig wordt de vraag gesteld: “Binnen hoeveel stoklengtes moet ik droppen?”  Of: “Hoeveel stoklengtes 
mag mijn bal wegrollen na een drop?”.

Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Als je “betaalt” voor een drop, d.w.z. je moet een strafslag bij je score 
optellen omdat je bijvoorbeeld jouw bal onspeelbaar hebt verklaard, dan moet je de bal droppen binnen 
twee stoklengtes (niet dichter bij de hole). Voor het uitmeten van de stoklengtes mag je de langste club 
gebruiken, alleen de putter is niet toegestaan. Na de drop moet de bal tot stilstand komen in de dropzone.

Als het een “gratis” drop is, bijvoorbeeld als je bal op het pad ligt en je wilt het pad ontwijken, dan moet je de 
bal droppen binnen één stoklengte, gemeten vanaf het nearest point of relief, niet dichter bij de hole. Ook 
hier geldt weer: je mag voor het uitmeten van de stoklengte de langste club gebruiken, alleen de putter is niet 
toegestaan. Na de drop moet de bal tot stilstand komen in de dropzone.
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Evenementencommissie

Paasscharrel

13 april

2 paasdag2 paasdag2 paasdag
de

Chapman Greensome
Zoek een scharrel & schrijf beiden in

Ontvangst Vanaf 11:30 uur
Shotgun 12:30 uur
Kosten    €20,- p.p.

Scharrellunch door de baan
na afl oop borrelplateau
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Pro-tip voor de mid-handicapper (hcp18) 

Een afslag op de linker helft van de fairway 
zou een mooie start zijn van deze hole. Voor 
de longhitters komt de fairwaybunker rechts 
op 100 meter voor de green nadrukkelijk in 
het spel: een houten 3 van de tee is dan ook 
een verstandige optie. De grootste problemen 
moeten nog komen. De green is niet goed te 
zien door de bult die ervoor ligt. De green loopt 
zoals gezegd behoorlijk van rechts naar links af 
en zeker als de baan droog is, wil de bal nogal 
eens het bunkertje links in rollen.
Een veilige approach is een bal die links voorop 
of midden op de green belandt. Je houdt dan in 
elk
geval een uphill putt over. Wees erop bedacht 
dat dit een lastige green is met veel slopes. Met 
stroke index 9 krijgen de meeste spelers een 
slag en met een beetje slim spel is hier goed te 
scoren.

Pro-tip voor de hogere handicapper (hcp36)

Probeer uit het bos links en zeker rechts te 
blijven met je afslag. Laat je driver eens in de 
tas en speel deze hole met drie rechte slagen 
als een PAR 5 op of vlak voor de green. Ballen 
naast de fairway in het bos zullen vaak voor 
ellende zorgen. Het beste kun je dan veilig 
terugspelen naar het midden van de fairway 
om zo met je volgende slag naar de green te 
kunnen slaan. Let op de green goed op hoe de 
putts van je medespelers rollen. Deze green 
heeft veel glooiingen die de bal sneller laten 
wegrollen (downhill-putts) of eerder laten 
stoppen (uphill-putts). Wees gewaarschuwd!

TIP VAN DE PRO: ZUID-7
een bijdrage van onze golfprofessionals namens de golfschool

Pro-tip

Nog drie holes te gaan op de Zuid-lus! Hier zijn al heel veel, tot dan toe, mooie rondes 
de mist in gegaan. Bijna altijd is er wind tegen op Zuid 7, 8 en 9; iets om rekening mee 
te houden omdat je tussen de bomen de wind niet altijd voelt.

Zuid 7 is geen lange hole, van rood 283 meter en van geel 326 meter. De afslagplaats 
ligt hoger dan de fairway en op het oog is deze best breed. Schijn bedriegt echter: 
afzwaaiers naar rechts resulteren er vaak in dat je een lastige slag naar de green 
overhoudt. Vaak is opleggen de verstandigste optie omdat er een paar hoge bomen 
op de laatste 100 meter aan de rechterkant staan. Deze bomen dwingen je een fade te slaan, voor de 
rechtshandige spelers althans. De green loopt ook nog eens van rechts naar links en van achteren naar voren 
af, wat het er ook niet makkelijker op maakt. Een rechte afslag is dus een must op deze hole omdat de bomen 
in het bos, links van de fairway, dicht op elkaar staan en bijna altijd voor problemen zorgen.

Succes op deze prachtige hole.
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van de

2020: Een nieuw jaar met nieuwe kansen! En wat voor kansen. Op de eerste speeldag van de dames op 
7 januari speelden 48 (!) dames mee. De week daarop 49 en als klapper op de vuurpijl hadden voor 21 
januari 57 (!) dames zich ingeschreven. En het is nog maar winter ……… 

De Damesdagcommissie (DaCo) verwelkomt alle (nieuwe) leden van harte en inmiddels raken we al 
een beetje gewend aan elkaar. De commissie heeft er alle vertrouwen in dat binnen de kortste keren alle 
dames De Nunspeetse als hun vertrouwde homecourse gaan ervaren. Het is heel plezierig om te zien 
dat de ‘oude’ garde haar beste beentje voorzet en waar nodig klaar staat om de integratie prettig te laten 
verlopen. De commissie is hen daar heel dankbaar voor. Ook Het Rijk staat klaar om de DaCo waar 
mogelijk bij te staan, met name op het gebied van horeca en starttijden om de enorme uitbreiding van 
de Damesdag het hoofd te kunnen bieden. Onze dank daarvoor.

De afgelopen weken hebben we niet elke dinsdag kunnen ‘genieten’ van het weer. Ondanks de wind en 
de nattigheid waren er maar heel weinig dames die de uitdaging niet aangingen. We hebben er echt heel 
veel stoere vrouwen bijgekregen!

Voor het komende jaar staat er weer een mooi programma klaar voor de damesdagen. Naast de 
reguliere wedstrijden (kijk op de website, onder het kopje ‘damesdagcommissie‘) hebben we ook een 
aantal speciale wedstrijden, beginnende met de opening van het damesdag seizoen op 31 maart. Op 19 
mei gaan we spelen op Golfbaan Borghees, net over de grens in Duitsland. Voor meer informatie over 
deze wedstrijden verwijzen wij graag naar de website. 

Als DaCo zijn wij er van overtuigd dat het wedstrijdprogramma aan heel veel behoeften voldoet. 
Natuurlijk vindt er aan het eind van het jaar een evaluatie plaats, zoals elk jaar. Alle vragen en/of 
opmerkingen die dit jaar aan de orde komen zullen dan worden meegenomen en indien mogelijk 
worden deze opgenomen in het programma voor 2021. Schroom niet en laat dus de DaCo weten als er 
ideeën of suggesties zijn. Je kunt ze mailen naar : damesdag@denunspeetse.nl 

De DaCo, bestaande uit 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

10



- Een lang gekoesterde wens gaat eindelijk in vervulling. In het voorjaar   
 van 2020 zullen o.b.v. prioriteit de bunkers op de Oost-lus onderhanden   
 worden genomen. In drie jaar tijd hopen we dat alle bunkers van Nunspeet   
 een (gelijk)waardig onderdeel gaan uitmaken van onze baan;

- In 2020 worden oude buggies vervangen. Aan het eind van dit jaar zijn er   
 bijna alleen nog buggy’s van het type “Clubcar” in gebruik, dit komt de   
 kwaliteit en veiligheid ten goede;

- In de respons van de enquête zijn veel opmerkingen gemaakt over de   
 doorstroming in de baan. Om dit te verbeteren heeft Het Rijk van Nunspeet   
 besloten om aan het begin van elke lus een bord te plaatsen om iedereen er  
 op attent te maken dat we “ready golf” spelen;

- In 2020 zijn er extra lockers geplaatst in het caddiehouse;

- Op 21 maart van 9.30 tot 10.30 uur gaat de hoofdgreenkeeper, Erik    
 Metselaars, in de baan uitleg geven over baanbeheer en het gebruik van   
 “Henk”, de onbemande grasmaaier. Dit is een unieke gelegenheid voor de   
 leden om vragen te stellen over het onderhoud van onze golfbaan.    
 Graag vooraf aanmelden via de website;

-	 Tenslotte,	speciaal	voor	de	leden	die	op	de	fiets	komen	heeft	Peter		 	 	
	 Hemmen	toegezegd	dat	er	een	extra	fietsenrek	bij	het	fietsenhok	zal	worden		
 geplaatst.

Een groot aantal van jullie heeft via de “Players First” enquête suggesties voor 
verbeteringen op-en-rond de golfbaan aangegeven. Wij als Players First commissie 
(Marianne Kers, Jan ten Have, Medi Holstege en Rene Imthorn) hebben deze 
suggesties met Peter Hemmen, de general manager van Het Rijk van Nunspeet, 
besproken. Hieronder volgt een overzicht van wat er op basis van jullie input is 
besloten:

Uiteraard blijft er nog genoeg te wensen over. We 
willen jullie dan ook weer vragen om te reageren 
op de Players First enquête. Ieder lid van Nunspeet 
krijgt hiervoor eenmaal gedurende het jaar (in april, 
juli of oktober) de gelegenheid. Doordat we continu 
jullie suggesties onder de aandacht brengen bij het 
management van Nunspeet streven we voortdurende 
verbetering na van de omstandigheden op en rond de 
golfbaan.
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Regel(kwis)avond

Maandag 23 en dinsdag 24 maart van 19:30 uur – 22:00 uur
Toegankelijk voor alle leden van De Nunspeetse
Locatie: clubhuis het Rijk van Nunspeet

Aanmelding per email: handicap@denunspeetse.nl
o.v.v. naam en welke avond je wilt bijwonen

(regelboekje, pen en papier meenemen a.u.b.)
12



De Estafetteputter
Willemien Goemans

Wie is Willemien Goemans
Ik ben enthousiast maar niet alleen in de golfsport.  Ik vind elke 
dag een uitdaging om er weer iets moois van te maken. Ik houd 
van lachen en plezier maken. Wat ik één van de belangrijkste 
dingen in mijn leven vind is delen: gedachten delen waardoor er 
prachtige gesprekken kunnen ontstaan. Mensen zijn mijn passie!

Wanneer ben je beginnen te golfen?
Ik heb voor het eerst met de golfsport kennis gemaakt in 1992. 
Er stond in de Libelle een kortingsbon en dan kon je voor ƒ10,- 
golfen in Bilthoven. Dit heb ik samen met een vriendin gedaan.

Wij hebben drie jaar in Rusland gewoond van 1995 t/m 1997 
en daar ben ik ècht begonnen. Het was een heel bijzondere 
ervaring. We begonnen in de winter met onze lessen in een 
gymzaal want we konden pas naar buiten als de sneeuw weg 
was. Vanaf mei hadden we buiten les. Deze konden slechts 
doorgaan tot 1 oktober want dan was de baan gesloten 
vanwege de enorme sneeuwval. In mei begon je weer en dan 
was ik alles vergeten wat ik daarvoor had geleerd. De pro’s 
straalden niet veel passie uit. We kregen vanuit een ligstoel de 
aanwijzingen hoe we onze slagen konden verbeteren. Kortom 
eigenlijk best een ongewone manier om met de golfsport 
kennis te maken!

Wat is je handicap?
Mijn handicap is 18.9

Hoe stabiel is je handicap en 
hoe komt dat?
Voor mij heeft golf niets met 
stabiliteit te maken. Het woord golf 
spreekt eigenlijk voor zichzelf……

Wat is je favoriete club (stok) en waarom?
Mijn mini driver is mijn favoriet! 
De reden is dat deze stok een kleine kop heeft. Dat is voor mij heel 
goed want ik heb n.l. de neiging hoe groter de kop is, om dan harder 
te gaan slaan. In de loop der jaren heb ik geleerd dat je vertrouwen in 
je swing moet hebben en je de kop van de golfclub “gewoon” moet 
laten vallen. Soms lukt dat!

Wat is de mooiste baan 
waarop je ooit gelopen hebt 
en waarom?
Wij hebben drie jaar in Singapore 
gewoond en hebben toen op heel 
veel prachtige banen in Azië gespeeld 
zoals in Maleisië, Indonesië en 
Thailand.
We waren lid op een prachtige baan 
in Maleisië: Pulai Springs Resort. Maar 
als ik niet teveel “innerlijke obstakels” 
heb vind ik iedere baan mooi!

‘We kregen 
vanuit een 
ligstoel de 
aanwijzingen 
hoe we onze 
slagen konden 
verbeteren.’
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‘Maar als ik 
niet teveel 
“innerlijke 
obstakels” heb 
vind ik iedere 
baan mooi!’

Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt?
Ik zou het niet weten. Elke ronde is anders en altijd weer een uitdaging. Ik 
vind golf het mooiste spel wat ooit is uitgevonden. Dit spel laat je de meest 
uiteenlopende emoties ervaren. Als je goed speelt denk je: “Heerlijk ik ga 
morgen weer!” Als je slecht speel denk je:  “Ik ga morgen weer want ik weet 
zeker dat het dan goed gaat!” Dit houdt je van de straat.

‘Elke ronde is anders’

Wat is je favoriete hole in 
Nunspeet en waarom?
Elke hole is leuk en heeft 
een eigen karakter. Als je in 
mogelijkheden denkt en niet in 
moeilijkheden is elke hole een 
feestje.

Wat doe je voor de 
vereniging?
Niets. In het verleden heb 
ik wel zeven jaar in de 
damesdagcommissie gezeten. 

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen?
In het boek van Deepak Chopra, ‘Spiritueel golfen’, staat: “Het lichaam heeft de techniek 
al geleerd. Zodra je gaat denken, ‘beïnvloedt’ je de techniek en gaat het mis.” Vind ik mooi 
maar ook heel lastig om uit te voeren.

Wat is je grootste ergernis in de baan?
Mijn grootste ergernis in de baan is als ik me erger aan mijzelf. Ik 
geniet niet en wordt dan ook niet vrolijk van mijn spel! 

Wil je nog iets kwijt over jezelf?
Voor de volledigheid: ik ben getrouwd met Jan. Wij hebben 
twee zoons, twee schoondochters en vijf kleinzonen. Jullie 
begrijpen wel dat we het heel druk hebben met genieten!!!

Aan wie geef je de Estafette Putter door? 
Ik geef de estafette putter door aan René Pesman. Ik heb voor 
het eerst met René gespeeld met de Oliebollenwedstrijd. René 
komt uit Lelystad. Er zijn veel nieuwe gezichten en het lijkt me 
een goed idee om onze blik te verbreden en elkaar beter te 
leren kennen!!

‘Jullie begrijpen 
wel dat we 
het heel druk 
hebben met 
genieten!!!’
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Hierbij vertel ik als golfbaanarchitect van het Rijk van Nunspeet graag iets over de geblesde bomen op Noord. In 
de samenwerking met de bosbouw-deskundige Ronald Buiting heb ik nog weer eens gekeken naar de golf holes 
op de lus Noord. Golftechnisch kijk ik naar de bespeelbaarheid van de holes, dat wil zeggen dat we kijken welke 
soort bomen er staan en hoe groot deze gaan worden. Licht en Lucht zijn 2 cruciale elementen om de ‘Green deal’ 
te laten functioneren. Dat wil zeggen dat we geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest willen inzetten om ziektes te 
voorkomen. Maar dan zijn ‘Licht’ en 'Lucht' twee zeer belangrijke factoren om een gezonde grasmat te creëren .

Voor een goede opdroging van de greens, tees en fairway’s is de zon uit het oosten belangrijk, de ochtendzon. 
Wanneer de greens, tees en fairway's op een natuurlijke manier snel opdrogen krijgen we minder kans op 
schimmelvorming. U zult dus vaak bomen geblesd zien die op het oosten zijn gericht. Veel golfspelers kijken naar 
een boom door naar de stam te kijken, maar eigenlijk moet je naar de kroon kijken, deze hangt vaak vele meters 
buiten de stam over een green- of tee complex heen. Drup van bomen na een regenbui zijn zeer schadelijk voor 
een gezonde grasgroei, daarom kijken we zeer nauwkeurig naar iedere boom. We hebben veel discussie gehad 
tijdens onze ronde en afwegingen gemaakt.

Ten opzichte van 33 jaar geleden toen de golfbaan werd uitgezaagd in het terrein zijn veel bomen hoger en breder 
geworden. Tevens zijn ze vaak naar het licht gegroeid, wat een natuurlijk proces is. Maar hierdoor versmal je wel de 
speelbaarheid van de hole. Elk jaar groeit een boom ± 25 a 30 cm naar buiten, voor een fairway geldt dat deze ± 
60 cm kleiner wordt in speelruimte. Helaas moet je dan sommige bomen weghalen om andere te laten groeien en 
te laten ontwikkelen.

Bijvoorbeeld bij green noord 3 is rechts van de green is een groot aantal bomen geblesd, dat doen wij om daar 
een open ruimte te maken voor spelers die hier terechtkomen en naar de green een schot moeten hebben, 
maar eigenlijk doen we het voor ‘licht’ in de ochtend en trek van ‘lucht’. Het Rijk van Nunspeet blijft zijn karakter 
behouden maar je moet onderhoud plegen in het bosbestand. In het programma staat ook dat wij herplant gaan 
doen binnen enkele jaren, dat staat allemaal omschreven in het bosplan van het Rijk van Nunspeet.

Met vriendelijke groet,
Alan Rijks

 

Baanarchitect Alan Rijks geeft uitleg omtrent Bosbeheerplan. 
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FOTO  toevoegen aan je ledeninformatie.

Er is vraag naar ieders portret. Leden willen 
graag dat bij de ledeninformatie in Proware 
ook herkenbare portretten zichtbaar zijn, 
zodat er meer herkenning is in de baan en in 

het clubhuis.
Dat kan alleen als onze leden hun 
ledeninformatie (rechts boven in het 
dashboard) van Proware zelf actualiseren en 

een mooi lijkend portret uploaden.

En voor degenen die dat jaren geleden voor 
het laatst deden: kijk even of je inmiddels niet 
een verjongingskuur hebt ondergaan en een 

meer gelijkend portret kunt uploaden.

Met dank aan alle leden ….!

16



Ingezonden door Sjon Selles

Veel golfers verzamelen golfballen met bijzondere logo’s. Ik ook, alleen verzamel ik 
golfballen met het logo van de club of baan waar ik daadwerkelijk zelf gespeeld heb. 
Inmiddels heb ik er meer dan honderd verzameld, ook van buitenlandse golfbanen of 
-clubs. Tijdens onze vakanties zit de auto redelijk vol en kan niet de hele golfuitrusting 
mee. Daarvoor heb ik een kleine draagtas waar ongeveer de helft van de clubs in mee 
kan. Meestal neem ik ijzers 3, 7, 8, 9, PW, SW en mijn putter mee: daarmee kun je over 
het algemeen aardig uit de voeten. Dan nog een kleine tas voor de golfschoenen, de 
golfballen, tees, pitchvork, handschoen, kleine bidon, kleine tube zonnecrème, pet, twee 
nette korte broeken, lichte golf shirts en dextrosetabletten. Je ziet het, deze kleine tas is 
gepakt voor  golfen in de zon!

Onze vakanties brengen we al jaren graag door 
in Frankrijk. Omdat mijn vrouw niet golft maken 
we van een (mid-)dagje golfen een uitstapje. Ik 
check van tevoren al een paar mooie golfbanen 
via internet en controleer of er op de dag dat ik 
er graag wil golfen geen wedstrijd is. (Een keertje 
lukraak op bezoek gaan bij een buitenlandse 
golfclub en geweigerd worden was een wijze les!) 
Het kan ook voorkomen dat er op die dag een 
‘open’  toernooi wordt georganiseerd en dan kun 
je overwegen om mee te doen (is ook leuk!) of toch 
op een andere dag te gaan golfen. Om een warme 
golfdag te doorstaan huren we meestal een buggy 
zodat ook een kleine koelbox met verfrissingen 
mee kan.

In Zuidoost-Frankrijk stonden we regelmatig op een camping in het dorp Vence, net 
ten noorden van het pittoreske plaatsje St. Paul de Vence. Het is een mooie en rustige 
locatie om vele bekende plaatsen aan de Côte d’Azur  te bezoeken. Je kunt vanuit Vence 
ook noordelijk de bergen in, weg van alle drukte. In deze streek van Frankrijk liggen ook 
enkele schitterende golfbanen waar je als gast van harte welkom bent om een ronde te 
spelen. Zo ook op de baan van de Monte-Carlo Golf Club.

Omdat Monaco een klein land 
is ligt de golfbaan buiten haar 
grenzen, in Frankrijk, vlakbij La 
Turbie, op ongeveer 900 meter 
boven de Middellandse zeespiegel. 
De deels steile weg naar deze 
golfclub is ook een belevenis. Je 
rijdt langs de plek waar Grace Kelly 
en prinses Stephanie een ernstig 
auto-ongeluk hadden. De weg die 
verder leidt naar de golfclub is 
ook onderdeel van de route van de 
klassieke Rally van Monte Carlo. 
Er zijn een paar plekken langs de 
weg waar je van het uitzicht kunt 
genieten.

ACHTER DE BAL
DE CLUB

17



Ingezonden door Sjon Selles

Bij aankomst bij de Monte Carlo Golf Club verwacht je misschien een exclusieve club. 
Dat is niet het geval ook al doet de naam en de uitstraling anders vermoeden. Oké, op 
de parkeerplaats valt onze auto wel op want we rijden niet in een exclusief merk zoals 
Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, etc. Maar zodra je met je golfspullen bij de receptie staat 
merk je dat het er toegaat zoals bij alle andere clubs. Het is alleen jammer dat je niet in 
het clubhuis mag, dit is behouden voor leden van de club. De 18 holes par 71 golfbaan 
is compact wat veel precisie vereist van de spelers. De baan is glooiend en ligt er 
schitterend bij. Op de tee box van hole 8 zie je het hoogteverschil en geniet je even van 
een schitterend uitzicht op Monaco en de Middellandse Zee.

De golfbaan is een PAR 71 met 
een totale lengte van 5214 meter 
(dames) en 6004 meter (heren). De 
achttien holes bestaan uit vijf PAR 
3 holes, negen PAR 4 holes en vier 
PAR 5 holes. De slope rating is 126 
voor heren en 119 voor dames. Wij 
hebben deze golfbaan in de zomer 
van 2006 bezocht en betaalden 
toen €75 voor een greenfee op 
een donderdag. Inmiddels is de 
greenfee gestegen naar €130 voor 
een doordeweekse dag. Maar ja, 
daarvoor heb je je vakantiegeld te 
besteden, toch?

Voor meer informatie: https://golfdemontecarlo.com 

ACHTER DE BAL
DE CLUB
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