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Van de redactie

Nieuwsbrief?
Zo kun je het eigenlijk niet noemen.
Want echt nieuws is er niet.
Geen verslagen van enerverende wedstrijden, geen “wel en 
wee” van de competitieteams, wat vorig jaar in deze maand 
april veel lezers naar de website deed gaan om de prestaties 
van onze competitieteams op de voet te kunnen volgen.
Want er is simpelweg geen competitie!
Het seizoen is ook niet traditioneel geopend dit jaar en tegen 
de tijd dat wij allen weer de wei  in mogen, is het golfseizoen 
alweer een flink eind op weg.
Ook geen gescharrel met Pasen, hoewel  de 
Communicatiecommissie uit betrouwbare bronnen heeft 
vernomen dat diverse scharrelaars hun overwinningsspeech 
al klaar hadden liggen!

Maar het is niet anders, want tenslotte gaat voorzichtig 
omgaan met onze gezondheid voor alles; de gevolgen van 
misplaatste zorgeloosheid kunnen tenslotte nog veel erger 
zijn dan de thans gedwongen, tijdelijke,  onthouding  van het 
spelletje dat ons allen zo lief is. 
Natuurlijk zijn er nog wel de vaste rubrieken, die niet 
afhankelijk zijn van wat er zoal in de baan gebeurt, of juist 
niet.

De voorzitter richt zich tot ons, er is een tip van de pro, de 
estafetteputter wordt vervolgd en ook weer doorgegeven en 
er is een update van wat er in deze periode aan onderhoud 
gepleegd wordt in de baan,………..of  juist niet?  De update 
is gebaseerd op een recent telefonisch interview met Eric 
Metselaar, onze opper groenverzorger, dus heet van de naald!
Ook is er een verslag van het “Woodpeckers trainingskamp” 
dat een aantal competitiespelers heeft belegd in Spanje begin 
maart.

Een summiere “nieuws”brief derhalve, maar wij wilden jullie 
de beschikbare artikelen niet onthouden. 
Veel leesplezier en wij hopen jullie allemaal binnenkort weer 
op de baan te kunnen begroeten…..al is het maar op 1½ 
meter!

De redactie/communicatiecommissie
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Van de voorzitter,

En toen was het stil op de golfbaan,
Geen Fore!, geen gejuich om een birdie of een par, geen teleurstelling over die gemiste 
korte putt, geen fluitende vogels of mensen en geen hole 19.
Nee, het is voorlopig stil op alle golfbanen.

Op 13 maart besloot het bestuur om de richtlijnen van de NGF te volgen en alle wedstrijden 
tot 6 april te annuleren, wel mocht men nog individueel spelen. Zondag 15 maart heb ik 
nog een rondje gelopen en, op de club, de persconferentie van onze minister president 
gekeken. Het werd al snel duidelijk! Stefan (onze horeca manager) kwam, overigens zeer 
terecht, direct in actie en verzocht iedereen om 18.00 het clubhuis te verlaten. De golfbaan 
was vanaf dat moment volledig gesloten en zou dat tot minimaal 6 april ook blijven.
 
Natuurlijk ontstaat dan de discussie, zo hoort dat ook te gaan in Nederland. We mogen toch 
ook in het bos wandelen? We mogen toch ook naar de markt? Dat is allemaal waar, maar in 
dit soort situaties moeten we ons gewoon conformeren aan de besluiten van de bevoegde 
instanties. Inmiddels is denk ik wel duidelijk dat het een goed besluit is geweest. Toch 
ontstaat er dan weer hoop als 6 april dichterbij komt. Misschien komt er een uitzondering 
voor golf, maar helaas. Er wordt tot dinsdag 28 april niet gegolft.
 
Maar wat zal de baan er straks prachtig bij liggen. Nieuwe bunkers op de Oost-lus, geen 
plaggen, geen pitchmarks, geharkte bunkers, een lekker zonnetje, een wijntje op het terras, 
gezellig met elkaar……. Misschien moet ik dit ook helemaal niet schrijven, sorry.
 
Het bestuur begrijpt en deelt de teleurstelling dat er niet gegolft kan worden. We zien er 
naar uit om elkaar straks weer in goede gezondheid te ontmoeten op onze golfbaan.
 
Doe je ogen dicht
Haal diep adem
Voel het voorjaarszonnetje
Luister naar de kwetterende vogels
 
Voel de warmte
De ontspanning
 
Stilte in de storm

Groet,
Jacco van Dam 
voorzitter
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Beste leden,

In deze bijzondere tijden beseffen we eens te meer dat een 
goede gezondheid van uzelf en uw naasten het allerbelangrijkste 
is. Niets anders kan in de schaduw hiervan staan. Namens mijn 
team spreek ik dan ook de hoop uit dat u allemaal gezond bent 
en blijft.

Het gevaarlijke coronavirus houdt momenteel de wereld in zijn 
greep en beïnvloedt ons vertrouwde levenspatroon enorm. Het 
dringende advies van het RIVM om thuis te blijven, geen sociale 
contacten te onderhouden en de verplichte sluiting van scholen, 
horeca- en sportgelegenheden treft ons allemaal.

Zowel voor u als enthousiaste golfer, maar ook voor alle 
medewerkers van onze vier golfbanen zijn de gevolgen groot. 
Sinds 16 maart zijn alle 200 medewerkers thuis in afwachting 

van de heropening. Alleen voor de greenkeepers hebben we van de overheid onder strikte voorwaarden 
ontheffing gekregen om hun werk voort te mogen zetten. Deze teams van onze aannemers SBA (Sybrook 
en Margraten) en de Enk (Nijmegen en Nunspeet) zijn volop in de weer om onze vier golfbanen in 
topconditie te brengen en te houden voor de herstart.
Vanavond heeft het kabinet bekend gemaakt de sluiting van onder meer de sportfaciliteiten te verlengen 
tot en met minimaal 28 april. Gezien de berichtgeving van de afgelopen dagen is dit voor ons allemaal 
geen verrassing en zeer begrijpelijk in het licht van de volksgezondheid.

Dit betekent dat ook in de komende weken tot en met tenminste 28 april de golfbanen met alle faciliteiten 
gesloten blijven en het verboden is de golfbaan te betreden. Graag wil ik u allemaal danken hoe 
respectvol u in de afgelopen drie weken met dit verbod bent omgegaan. Ook in de komende weken 
reken ik op uw respect in deze.

U zult begrijpen dat deze drastische maatregelen een enorme impact hebben op onze bedrijfsvoering. 
Het uitblijven van inkomsten en het doorgaan van alle vaste lasten hebben zware invloed op vele 
bedrijven in Nederland en natuurlijk ook op de onze.

Het Rijk Golfbanen is een mooi bedrijf dat we in (bijna) 35 jaar hebben opgebouwd op basis van 
kwaliteit, persoonlijke service en een goede samenwerking met de vier verenigingen. Deze goede 
samenwerking hebben we ook nodig om na deze moeilijke periode weer de gezamenlijke uitdagingen 
aan te gaan en verder te bouwen aan de kernwaarden en het succes van Het Rijk Golfbanen en de vier 
verenigingen. Tenslotte is alle energie erop gericht om u een uitstekende golfervaring te bieden, met een 
bloeiend verenigingsleven op en om onze vier golfbanen.

Om u een indruk te geven waar de greenkeepers momenteel actief 
mee in de weer zijn voegen we een paar sfeerbeelden toe aan deze 
nieuwsbrief. De banen zijn in topconditie! De foto’s staan op pagina 9.
We zullen allemaal nog even geduld moeten hebben voordat we onze 
hobby of ons beroep weer kunnen gaan uitoefenen. Iedereen staat te 
trappelen van ongeduld, zeker met dit mooie weer van de afgelopen 
weken. Toch vraag ik u nogmaals alle voorschriften van het RIVM te 
respecteren en uw golfwens nog even te temperen.

Om uw golfhonger op afstand een beetje te kunnen stillen voegen we 
in samenwerking met Golfers Magazine het extra dikke nummer 10 van 
dit voorjaar toe!

Lees hier Golfers Magazine nummer 10

Tevens verwijs ik u naar de website van de NGF waar de nodige 
vragen en antwoorden worden weergegeven over het coronavirus en 
de golfsport.
Tot slot wens ik u en uw naasten nogmaals een goede gezondheid toe 
en hoop ik oprecht dat we elkaar snel weer treffen op onze golfbanen.

Met vriendelijke groet,

Hans Blaauw
Algemeen Directeur Het Rijk Golfbanen
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Op 8 maart jl. vertrok een uitgelezen gezelschap van 11 leden van de Nunspeetse naar 
een door de organisatie angstvallig (tot dan) geheim gehouden bestemming in Spanje 
als voorbereiding op de NGF golfcompetitie. Het was inmiddels al het derde jaar dat dit 
trainingskamp / toernooi werd georganiseerd.
De vliegbestemming bleek dit keer Sevilla te zijn, waar een full-size touringcar (voor 48 
personen!) klaar stond om de elf deelnemers naar de uiteindelijke bestemming, Hotel 
Barcelo Montecastillo te brengen. Een 5-sterren hotel, met dito golfbaan, ontworpen 
door Jack Nicklaus, waar ook internationale professional toernooien worden verspeeld.

Heuvelachtig, moeilijk, maar oh zo mooi, waren de eerste bevindingen van de groep. 
Vooral de greens, met niet alleen een stimp van boven de 11.5, maar die ook bijzonder 
lastig te lezen waren, zorgden vaak voor niet bedoelde scores.
Het aantal uitgereikte birdies viel dan ook niet mee. Er gingen er veel mee terug!
Er werd gespeeld in toernooivorm, met verschillende spelsoorten, stableford, strokeplay 
en zoals in de competitie, matchplay.

Op woensdag werd op een andere baan, in Jerez de la Frontera gespeeld, Sherry Golf 
(hoe kan het ook anders in DE sherry stad!). Ook deze baan was mooi en niet makkelijk 
met veel water op de tweede 9 holes en mooie vergezichten op Jerez.

De stemming was opperbest, niet in de laatste plaats door de gezelligheid, de 
voortreffelijke Spaanse restaurants (vooral in het witte dorpje Arcos werd uitmuntend en 
puur Spaans gegeten!) en het meer dan uitbundige ontbijtbuffet dat elke ochtend op ons 
stond te wachten.

Er werd tamelijk wisselvallig gepresteerd en naarmate de week vorderde ging ook de 
vermoeidheid een woordje meespreken. Of naast het heuvelachtige terrein ook de 
voortreffelijke Spaanse wijn daar debet aan was op de avonden tijdens en na de diners is 
niet geheel duidelijk geworden.
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De meest constante prestatie werd geleverd door Jan de Groot, die bij de prijsuitreiking 
op de laatste avond de Jan-Willem Norbart Trofee in ontvangst mocht nemen, om hem 
volgend jaar weer in te mogen leveren. Het spreekt voor zich dat hij ook een blijvend 
aandenken kreeg voor zijn prima prestaties. Annette Horsman werd een goede tweede.

Vele hilarische voorvallen en smeuïge details zijn in dit verslag weggelaten aangezien een 
nieuwsbrief toch redelijk beknopt dient te zijn. Maar wees er van overtuigd dat die er in 
grote getale waren!

Spannender in het geheel was toch wel het feit dat het gezelschap juist op tijd Spanje 
wist te verlaten, want in datzelfde weekend gingen de grenzen op slot en mocht niemand 
meer zijn of haar verblijfplaats verlaten! Voor twee van de leden in het gezelschap was 
het ècht een close call, omdat zij nog een dag later vertrokken!

Nu zou het geen straf zijn in dit voortreffelijke hotel nog een tijdje door te brengen, maar 
een periode van langer dan een maand, zoals nu het geval is, zou toch teveel van het 
goede zijn geweest.

Na terugkomst werd niet al te veel later bekend dat de competitie in zijn geheel was 
geannuleerd! Trainingskamp voor niets dus, maar de stemming en gezelligheid neemt 
niemand de groep meer af!!!

Velen kijken al weer uit naar volgend jaar!

FTK
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Pro-tip voor de mid-handicapper (hcp18) 

Deel deze hole in drie slagen in en probeer 
voor je derde slag ongeveer 100 meter over te 
houden.
Dan heb je een korte ijzerslag over naar een 
lange green. Van de gele tee moet je dus 350 
meter overbruggen en van rood 320 meter 
met twee slagen om hier terecht te komen. 
Clubkeuze is hier dus erg belangrijk. Een driver 
is voor de meesten niet eens nodig.
Zeker je tweede slag is hier belangrijk: teveel 
aan de linkerzijde brengt de hoge bomen naast 
de fairway in het spel en deze zullen je slag naar 
de green bemoeilijken.
De green zelf is 35 meter lang en kent een 
aantal glooiingen om rekening mee te houden. 
Vooral de pinposities voor op de green 
verdienen het om van alle kanten te bestuderen. 
Al met al een hole waar een mooie score goed 
mogelijk is.

Pro-tip voor de hogere handicapper (hcp36)

Op de fairway blijven is hier het devies. Slagen 
links en rechts tussen de bomen en in de rough 
vind je wel terug, maar de herstelslagen kosten 
vaak veel punten. Met drie slagen voor de 
smalle ingang bij de green blijven zet de deur 
open naar een goede score op deze par 5, waar 
de meeste spelers twee slagen mee krijgen.
Vermijdt  op de laatste 75 meter de schuine 
helling aan de rechterkant! Hier kun je in de 
zomer je bal zomaar kwijt raken en ook je bal 
hieruit spelen is niet eenvoudig.
De green lijkt redelijk vlak, maar is dit niet. Bekijk 
van tevoren waar de vlag op de green staat:
voorop of achterop kan drie stokken schelen.
Een mooie openingshole die met verstandig 
spel een goed begin van je ronde kan zijn.

TIP VAN DE PRO: OOST-1
een bijdrage van onze golfprofessionals namens de golfschool

Pro-tip

Oost-1 is misschien wel de prettigste starthole van De Nunspeetse.
455 meter van geel en 422 meter

van rood meet deze par-5, die rechttoe, rechtaan is en alleen de laatste 75 meter erg smal wordt door de wild 
begroeide heuvel aan de rechterzijde. De afslag van wit of geel kan enigszins intimiderend zijn door de vijver 
aan de rechter kant maar als je de afslag naar de linkerkant van de fairway speelt heb je geen last van het 
water.

Met vriendelijke groeten,
Carolien
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Dat dáchten Eric Metselaar en zijn team tenminste toen De Nunspeetse van hogerhand werd gesloten 
voor gebruik, bezoek, leniging van verslaafdheidsverschijnselen, horeca geneugten en andere redenen 
om het fraaie complex van onze golfbaan te bezoeken.

Zij zagen het al voor zich: ongestoord je werk kunnen doen zonder iedere twee minuten schichtig 
achterom te hoeven kijken of er niet een groepje ongeduldige golfers staat te wachten om dat balletje 
hun kant op te gaan slaan.

Want tenslotte is elke vijf seconden die dit type mensen dient te wachten om hun spelletje voort te 
zetten, vaak oorzaak van ongemene, maar uiteraard onterechte, irritatie. Niet dat ze de bunker, waar de 
greenkeeper gewoon zijn werk in staat te doen ooit hebben gehaald of ooit zúllen halen, maar je weet 
maar nooit!

Goed…………….. het zag er zo mooi uit voor deze ijverige en enthousiaste groenverzorgers om 
onbekommerd en ongestoord te kunnen werken.
Maar het mocht niet zo zijn.

Het bleek heel wat voeten in de aarde te hebben om dat ook letterlijk te kunnen doen!
Er mocht niemand in of uit. Geen machines om de nodige werkzaamheden naar behoren te kunnen 
verrichten, geen schoppen, harken, trekkers of ander gereedschap mocht tevoorschijn komen.
De verantwoordelijkheid voor deze strenge maatregelen lag (ligt) bij de lokale overheid.
Goede raad was duur.

Onze onvolprezen general manager, Peter Hemmen, besloot toen maar om bij de burgemeester van 
Nunspeet, Breunis van de Weerd, een verzoekschrift in te dienen tot ontheffing van het besluit de hekken 
gesloten te houden en geen onderhoud te mogen en kunnen plegen.
Een spannende kwestie om diverse redenen, al was het maar omdat ontheffing een precedent zou 
scheppen voor andere instellingen. Maar de argumenten waren natuurlijk dermate steekhoudend dat 
een dergelijk verzoek een goede kans van slagen zou moeten hebben.

Want, als de maatregelen die ons nu beschermen ooit worden opgeheven, wordt het een lastige 
en langdurige zaak om elke afgeslagen bal op de fairway in 15 cm. hoog gras te gaan zoeken, om nog 
maar te zwijgen over wat er staat te gebeuren op de greens, waar het onkruid dan welig tiert en de
hole waar dat balletje in zou moeten, onvindbaar is onder woekerend gras.

Maar zie……..…
het verzoek werd zowaar gehonoreerd en de greenkeeper’s crew kon weer aan de slag!
En dat gebeurt nu inderdaad in een “greenkeeper’s paradise”!
Ongestoord je werk kunnen doen is iets wat de heren van de Enk niet gewend zijn onder normale
omstandigheden, maar hoe dát komt heb ik al uitgelegd. 
Het gehele team van Eric Metselaar, met vier man kon zich gaan uitleven.
Toch vernam ik van Eric tijdens een telefonisch interview, dat er toch regelmatig achterom wordt
gekeken naar achterop komende golfers. Macht der gewoonte dus!

En je weet tenslotte ook nooit of er tóch niet een verslaafde stiekem over het hek is geklommen.

A GREENKEEPER’S
PARADISE 1
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Wat gebeurt er dan zoal?
Zoals jullie inmiddels ongetwijfeld weten worden de bunkers op Oost gerenoveerd.
Dit is bijna klaar, op een paar bunkers na, waarvan de plaggen niet gelegd konden worden in verband
met vorst en uitdroging door de heersende Noord- en Oosten wind. 
De specialisten zullen ongetwijfeld weten wat ze doen! De bunkers van oost-3 en -8 (bij de green) 
hebben een iets gewijzigde vorm gekregen na deze renovatie.

Verder zijn de fairways, met extra hulp van buitenaf, met machines en personeel, volledig
doorgezaaid. Een hele klus, maar daar leende deze periode zich nu uitstekend voor. 
Vier hectares fairway zijn doorgezaaid met Engels Rai gras, een door- ontwikkeld weidegras, dat sterk
is en goed te behandelen. 
Dit gras moet nu gaan groeien. Door de vorst ’s nachts groeide het gras nog niet, maar met de
huidige temperaturen zal dat helemaal goed komen!
De niet terug gelegde divots, zoals er helaas veel waren, kunnen nu ook weer dichtgroeien
Er wordt nu eveneens beregend, omdat de vorst weg is en de lange droogte voortduurt .
Sommige, weigerende sproeiers, die kennelijk nog in winterslaap verkeren, worden gerepareerd of 
wakker geschud.
Ook de teeboxen zijn doorgezaaid, met name de winter afslagplaatsen, zodat het gras daar ook weer 
gaat groeien. De greens zijn zelfs dubbel doorgezaaid en worden nauwlettend in de gaten gehouden.
De kleur van het gras verraadt veel over wat zich daar afspeelt, onder- en bovengronds.

Er wordt dus hard gewerkt en het schijnt dat de baan er, als de hekken weer open mogen, prachtig 
bij komt te liggen, mits dat niet ál te snel gebeurt natuurlijk. De natuur heeft tijd nodig! Hulde aan het 
greenkeeper’s team dat dit voor elkaar krijgt en hard doorwerkt!

Nog even geduld dus, maar het resultaat zal er naar zijn!
Laten wij met z’n allen zorgen dat de baan dan ook zo mooi blijft.
Leg plaggen terug, meteen nadat er is geslagen (!) omdat na langere tijd het terugleggen geen zin
meer heeft omdat de worteltjes dan zijn afgestorven.
Om de greens mooi en strak te houden, repareer ook direct je pitchmark(s)!
Doe het werk van het greenkeeper’s team eer aan!

Tot later, op een prachtige Nunspeetse baan!
Blijf ondertussen voorzichtig en vooral gezond!

FTK

A GREENKEEPER’S
PARADISE 2
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A GREENKEEPER’S
PARADISE 3
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De Estafetteputter
René Pesman

Wie is René Pesman
Ik ben een 57-jarige, geboren Groninger, 
die al meer dan 26 jaar in de Flevopolder 
woont. Samen met mijn vrouw Ageeth 
wonen wij in Lelystad.  Heerlijk aan het 
Bovenwater.
Ik werk bij de gemeente Purmerend als 
Groepsmanager Techniek&Civiel. Een hele 
leuke en afwisselende baan.
Ik zou mijzelf omschrijven als iemand die 
houdt van gezelligheid, graag lol maakt, soms 
te serieus kan overkomen, maar vooral van 
het leven geniet.

Wanneer ben je beginnen te golfen?
Ik ben in 2009 begonnen met golfles op Dorhout Mees, 
samen met mijn vrouw en buurman Henk.
Tien zondagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur. Mooi 
begin. Al snel werden we lid op de par-3 baan van 
Golfclub Flevoland in Lelystad. Veel oefenen. In maart 
2010 met ons GVB op zak mochten we voor het eerst 
spelen op de voor ons toen ”grote baan”. Maar door het 
spel veel te spelen en met advies van diverse clubleden 
zijn we snel bij de club ingeburgerd. Elke week minimaal 
één rondje lopen. Veel leuke en mooie wedstrijden 
gespeeld. Heb in 2013 de Flevoland Masters gewonnen 
en mocht het groene jasje in ontvangst nemen.

Wat is je Handicap?
Mijn handicap is 11.2

Hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?
Ik loop gemiddeld een 25-tal qualifying kaarten per jaar. 
Zit al een paar jaar op een handicap van tussen 11 en 12.

Wat is je favoriete club en waarom?
Mij is ooit door een Pro geleerd dat je geen favoriete 
club moet hebben. Elke club moet voor jou hetzelfde zijn. 
Maar als ik moet kiezen dan is het de putter.

Wat is de mooiste baan waarop je ooit 
gelopen hebt en waarom?
Wij hebben vorig jaar gespeeld op Monte Rei in 
Portugal. Absoluut de mooiste baan voor mij tot nu 
toe. Daar wordt je vanaf de oprijlaan tot het vertrek na 
een geweldige dag golfen, in de watten gelegd. Ik kan 
iedereen die daar in de buurt is, aanraden op die baan te 
gaan spelen. Super!

‘Ik ben net lid en wil 
eerst binnen de club meer 
mensen leren kennen.’ 

‘Heb in 2013 de 
Flevoland Masters 
gewonnen en mocht 
het groene jasje in 
ontvangst nemen.’
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Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt?
Die staat in mijn geheugen gegrift t.w. 1 september 2016 Edda 
Huzid, 78 slagen bruto. (ter info, het staat namelijk in de golf.nl 
app).

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Dat kan ik nu nog niet zeggen. Wij zijn sinds september 2019 lid 
op de Nunspeetse.
Tot nu toe vind ik elke hole van elke lus, onbekend mooi, moeilijk, 
spannend en intrigerend.
Ik heb nog heel erg het vakantiegevoel op deze baan.

Wat is het beste golfadvies dat je ooit 
hebt gekregen?
Geniet van de baan waarop je speelt en elke slag 
die je swingt. Goed of slecht maakt niet uit.

Wat is je grootste ergernis in de baan?
Slow play en pitchmarks die niet gerepareerd 
zijn. 

Wil je nog iets kwijt over jezelf?
Nee niet echt, maar als je me beter wilt leren 
kennen, spreek me gerust aan als ik op de baan 
of in het clubhuis ben.

Aan wie geef je de estafette 
Putter door?
Ik geef de estafette putter door aan 
Bert Franken. Ik ken hem vanuit mijn 
vorige baan en heb in 2019 voor 
het eerst met hem 9 holes op de 
Nunspeetse gespeeld. Mede hierdoor 
werd ik verliefd op deze baan.

‘Ik heb nog 
heel erg het 
vakantiegevoel op 
deze baan’

Wat doe je voor de 
vereniging?
Niets. Ik ben net lid en wil eerst 
binnen de club meer mensen 
leren kennen. 

‘Geniet van de 
baan waarop je 
speelt en elke slag 
die je swingt’ 
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Ingezonden door Sjon Selles

In deze editie vertel ik je graag waar ik begonnen ben met golfen. Mijn eerste ballen 
sloeg ik af op een driving range van golfbaan Werdenfels bij Garmisch-Partenkirchen in 
Zuid-Duitsland. Als militair was ik daar in de buurt gestationeerd, in Oberammergau, op 
20 km van Garmisch gelegen. Daar werkte ik bij het opleidingsinstituut van de NAVO, de 
NATO School. Dit opleidingsinstituut had een gevarieerd militair personeelsbestand uit 
diverse NAVO-landen. Onder hen waren ook een stuk of 20 golfers die zich verenigden in 
de ‘Kofel Golf Society’ (KGS). Kofel refereert naar een berg die achter de NATO School ligt.

De KGS organiseerde aan het begin van het golfseizoen een evenement om kennis te 
maken met golf. Dat deden ze samen met hulp van een Amerikaanse organisatie die 
een 9-holes golfbaan runde vlakbij Garmisch-Partenkirchen. De kennismakingssessie, 
die slechts $99 kostte, bestond uit een avondcursus van maandag t/m vrijdag met per 
avond twee uur les op de driving range en een uur theorie in het clubhuis. De cursus 
zat goed in elkaar: we begonnen met putten, toen bunkerwerk, toen chippen, toen 
afslaan met andere ijzers en ook een praktijkronde over de baan was onderdeel van 
de cursus. Op de laatste avond stond ‘afslaan met een driver’ op het lesprogramma. 
Echter, een voor een moesten we een zwaai met een hark vanuit de bunker oefenen, om 
het ‘zwaaien’ met de club en de ‘rust in de slag’ te trainen. Een wijze les! Na deze week 
kreeg je ‘baanpermissie’ en nadat je mee had gedaan aan een toernooi werd je handicap 
geregistreerd. Je kon je handicap alleen bijhouden door mee te blijven doen aan 
golfwedstrijden. Ik heb daar veel geleerd en ben verliefd geworden op het spel en wat er 
allemaal bij komt kijken om een bal goed te raken.

De golfbaan Werdenfels werd in 1930 aangelegd op een terrein aan de voet van een 
zich daar bevindende kasteelruïne. De baan werd toen aangelegd om meer toerisme te 
trekken want het was toen de tijd van de grote depressie. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd de golfbaan overgenomen door 
de Amerikanen en was in beheer 
van het Amerikaanse Armed Forces 
Recreation Centre Europe (AFRC). De 
AFRC is wereldwijd verantwoordelijk 
voor het bieden van faciliteiten voor 
vrijetijdsbesteding voor Amerikaanse 
militairen en hun gezinnen. De 
Amerikanen namen ook intrek in 
de artilleriekazerne in Garmisch-
Partenkirchen. Veel Amerikaanse troepen 
namen na de Tweede Wereldoorlog 
intrek in Duitse kazernes omdat er 
toentertijd geen gezag van de overheid 
en geen politie was in Duitsland. Deze 
taken werden deels door de Amerikanen 
overgenomen en de Amerikaanse soldaten 
werden hiervoor ook opgeleid. De NATO 
School in Oberammergau, waarover ik 
eerder vertelde, werd vlak na de Tweede 
Wereldoorlog een opleidingscentrum 
voor politieagenten en geheime dienst 
medewerkers – het ontstaan van de CIA is 
daar te herleiden. (Henry Kissinger heeft 
daar nog als jonge luitenant lesgegeven.) 
Het aantal werd groter naarmate de Koude 
Oorlog zich ontwikkelde.

ACHTER DE BAL
DE CLUB
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Ingezonden door Sjon Selles

ACHTER DE BAL
DE CLUB

Er waren diverse opleidings- en traininginstituten in 
Beieren, veelal gehuisvest in voormalige Duitse kazernes. 
Zo ook in Garmisch-Partenkirchen waar zich nu o.a. het 
gerenommeerde George C. Marshall European Centre for 
Security Studies bevindt. De Amerikanen, waar ze ook 
worden ingezet ter wereld, ze zorgen altijd goed voor 
zichzelf en voor hun families. Ook aan de welstand en 
vrije tijdsbesteding worden voldoende dollars besteed om 
het iedereen, die een aantal jaren even niet in Amerika 
werkt, het toch naar de zin te maken. Daarom ligt er vlakbij 
Garmisch-Partenkirchen ook een 9-holes golfbaan. 

Tot zover de achtergronden van de bijzondere omgeving en van de golfbaan Werdenfels 
die tot de tien oudste golfbanen in Duitsland behoort.

De golfbaan Werdenfels werd aangelegd door Duitslands beste golfbaanarchitect, 
Dr. Bernhard von Limburger. Hij heeft zeven van de top tien golfbanen in Duitsland 
ontworpen. Tussen 1945 en 2006 werd de baan gerund door de Amerikanen maar er was 
ook een Duitse golfclub die op deze baan haar wedstrijden in clubverband organiseerde. 
Dit is de Land- en Golfklub Werdenfels. De baan is, over negen holes gemeten, een PAR 
36 met een lengte van 2635 meter (dames-rood) en 2932 meter (heren-geel). De achttien 
holes bestaan uit drie PAR 3 holes, drie PAR 4 holes en drie PAR 5 holes. De slope rating 
is 134 voor heren en 125 voor dames. Je betaalt €50 tot €60 greenfee om er doordeweeks 
of in het weekend te mogen golfen. De eekhoorn in het logo voor deze golfclub staat 
niet voor niets – er wonen ontzettend veel eekhoorns in de bomen die rond en op de 
golfbaan staan! Tijdens het spelen wordt je, vooral bij mooi weer, getrakteerd op mooie 
vergezichten, waaronder die op de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland.

Voor meer informatie: http://www.garmisch-golf.club/
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