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

Nr. 3 2020

Van de redactie

Wat is het toch heerlijk om weer de baan in te mogen!
In de eerste nieuwsbrief van dit jaar schreven wij in “Van de 
redactie” dat er weliswaar geen winterstop was geweest, maar 
dat je maar nooit weet wat er nog komen gaat……….
Dat zijn  we dus inderdaad uitvoerig en langdurig te weten 
gekomen! Weliswaar geen stop vanwege winterse 
omstandigheden, maar veel erger nog, een microscopisch klein 
virusje met epidemische gevolgen!

Wat hebben wij de eerste weken dat de baan weer open ging half 
mei een hoop blije en enthousiaste gezichten gezien!
Het weer deed daar vrolijk aan mee, hetgeen de blijheid en 
de feestvreugde alleen maar verhoogde. Iedereen had ook de 
lichaamsbeweging weer hard nodig.

Ook zijn de eerste wedstrijden al weer gespeeld, weliswaar 
(terecht) onder strikte veiligheidsregels, maar het kan toch maar 
weer! Ook de horeca mocht weer open met de nodige restricties 
en dat verloopt uitstekend en zeer gedisciplineerd.  Er is inmiddels 
twee maal controle geweest van de overheid op naleving van de 
lokale verordeningen en alles werd gelukkig  in orde bevonden. 
Mede natuurlijk door het voortreffelijke optreden van het horeca 
personeel. Hulde daarvoor!

En nu natuurlijk ook weer de tweemaandelijkse nieuwsbrief met 
dit maal  vanzelfsprekend positiever nieuws.
De voorzitter doet weer van zich spreken, het droppen van de bal 
wordt door de Handicap- en Regelcommissie nog eens duidelijk 
uitgelegd (lees ook de nieuwsflits over de tijdelijke regel in de 
bunkers!), de Estafetteputter heeft weer een nieuwe deelnemer 
bereikt, de Heerendagcommissie heeft een bericht en ook 
de Evenementencommissie heeft  nieuws na meer dan twee 
maanden werkloos te zijn geweest. De tip van de pro ontbreekt 
ook in deze editie niet en er is aandacht voor de jubilerende Old 
Grand Dad stichting. Daarnaast weer een mooi verhaal in ‘De club 
achter de bal’.

Wij wensen  een ieder veel leesplezier met deze nieuwsbrief, 
maar nog veel meer plezier op onze prachtige baan, die er weer 
geweldig bij ligt.

De redactie/communicatiecommissie
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Van de voorzitter,

Yes, het is weer zover!
We mogen, zij het onder voorwaarden, ons geliefde spelletje weer spelen. Maar lieve 
mensen wat is het een bizarre periode geweest waarbij, laten we eerlijk zijn, veel golfers tot 
de risicogroep behoren. Helaas zijn we als vereniging ook getroffen en is er een aantal (ex-)
leden niet meer onder ons. Het bestuur wil ook via deze weg nogmaals haar medeleven 
betuigen.

Na acht weken niet golfen, was er op maandag 11 mei groen licht om de baan in te gaan. 
Het Rijk had besloten om de eerste twee weken alleen leden toe te laten. Er mocht alleen 9 
holes geboekt worden, om zoveel mogelijk leden de kans te geven om te spelen. Een mooi 
gebaar naar de leden. Iedereen was immers weer hongerig, toch?

Maandagmorgen 11 mei kom ik toch een beetje vreemd op de club. Pijlen, linten, stikkers, 
en andere maatregelen, alles was corona proof ingericht en goedgekeurd door de 
gemeente. Op het plein alleen maar vrolijke gezichten en …… gratis koffie. 

Aan het einde van de eerste week viel op dat er helemaal niet zoveel leden hadden 
gespeeld als verwacht, het was zelfs erg rustig in de baan geweest. Waarschijnlijk hebben 
veel leden geen risico willen nemen met het virus en zijn, zeer begrijpelijk, thuis gebleven.

Op tweede pinksterdag hebben we de eerste wedstrijd georganiseerd en heeft de 
vereniging in de baan een aspergehapje en een drankje aangeboden. Het was toch een 
klein beetje feest die dag.  De horeca ging om 12:00 (met beperkingen) weer open. Nou, 
dat was voor iedereen nog wel even wennen. Geen pepperspray, geen wapenstok, geen 
handhaving in de harde zin van het woord. Maar wel met elkaar de regels in acht nemen, 
zeker nu het “verkeer” op de club drukker wordt. We zijn als bestuur blij dat vrijwel 
iedereen zich aan de afspraken houdt en begrijpen natuurlijk ook dat veel nog wennen is 
en er dus onbewust wel eens een overtreding wordt begaan. In de baan is het helder, een 
overtreding levert één of twee strafslagen op. Maar natuurlijk is dat buiten de baan iets 
anders, verkeerde routing of ergens verkeerd zitten is natuurlijk geen reden voor één of 
twee stokslagen. Dat hoort en past niet bij ons. Gewoon elkaar er in alle rust op aanspreken 
en het met elkaar doen!

Het coronavirus heeft ook het jeugdplan wat we gestart waren in de war geschopt. De 
lessen zijn inmiddels wel weer gestart, maar er vinden voorlopig geen wedstrijden en 
ook geen jeugdcompetitie plaats. De competitie voor volwassenen is dit jaar zeer goed 
verlopen, er is geen enkel team van de Nunspeetse gedegradeerd, hulde! Helaas waren er 
ook geen kampioenen, terwijl heren 1, 36 holes, zeer zeker een kans had gehad met al dat 
jonge geweld.

Tot slot: geef elkaar de ruimte en vrijheid om te genieten van deze mooi sport en onze 
mooie baan, waarbij iedereen zich welkom moet voelen. We zijn niet allemaal hetzelfde en 
dat geldt ook voor onze handicap.

Groet,

Jacco van Dam 
voorzitter
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Algemene 
Ledenvergadering

Normaliter vindt de algemene ledenvergadering (ALV) 
van de Nunspeetse plaats in april of mei. Gezien de 
coronacrisis zal deze nu in september plaatsvinden.

De ALV wordt gehouden op donderdag 17 september 
2020. 

Anders dan voorgaande jaren is het verzoek dat men 
zich dit jaar aanmeldt om deel te nemen aan 
de ALV, omdat we mede afhankelijk van het aantal 
deelnemers de zaal moeten reserveren, zodat we 
volgens coronaprotocollen voldoende afstand kunnen 
waarborgen. 

Deze maand ontvang je een officiële uitnodiging per 
mail, waarmee je je kunt aanmelden voor de aanstaande 
ALV. Je hoeft nu nog niets te doen.

Namens het bestuur,

Wybe Jan Nauta

Aankondiging 
Algemene Ledenvergadering
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Heerendagcommissievan de #

Na de laatste Heerendag van 11 maart jl. waren wij met z’n allen maar wat blij dat wij 3 juni weer de 
baan in mochten, zij het dan met een Heerendag in aangepaste vorm. Maar liefst 74 heren hadden zich 
aangemeld. Dat geeft aan dat de Heerendag ook een sociaal gebeuren is en er ook voor de gezelligheid 
(en niet alleen voor de knikkers) wordt gespeeld. 

Je melden bij de eerste T-box was voor velen nieuw, voor anderen “weer net zoals vroeger”, zoals 
Henk van der Meijden opmerkte. Ook toen ging het goed en wij willen, als commissie, alle deelnemers 
complimenteren voor het op tijd melden op de tee-boxen en het zich houden aan de corona-regels. 
Chapeau!

Voor de Heerendag kalender hadden de coronamaatregelen nogal wat consequenties. Zo moet 
de prijsuitreiking van de wintercompetitie nog plaatsvinden, werden de Heerendag op het Rijk van 
Nijmegen en de Heerenvriendendag afgelast, evenals de gezamenlijke Dames/Heerendag met de 
haringparty. Ook is besloten het Heerendag uitje naar Duitsland niet door te laten gaan, maar in overleg 
met het Rijk van Nunspeet kunnen wij nu gelukkig wel op woensdag 19 augustus een Heerendag 
spelen op onze homecourse.

Hoe het verder zal lopen kunnen wij nog niet overzien, maar wij volgen de ontwikkelingen samen met 
het Rijk en de vereniging op de voet en hopen zo spoedig mogelijk weer een meer ‘normale’ Heerendag 
te kunnen organiseren, maar, en dat zal iedereen met ons eens zijn, gezondheid gaat boven alles.

Het Rijk van ‘t Sybrook
Op 16 september staat de Heerendag gepland op het Rijk van Sybrook. Daar deze wedstrijd altijd wordt 
afgesloten met een diner/buffet is het e.e.a. nog onder voorbehoud. Wij adviseren iedereen de website, 
www.denunspeetse.nl en de proware wedstrijdagenda goed in de gaten te houden.
Speel veilig, respecteer de corona-voorschriften; zij zijn er voor jouw- en onze veiligheid en maak er 
gezellige Heerendagen van!

Y

Bijzondere datums voor 2020 (o.v.)
16 september  Heerendag op het Rijk van ‘t Sybrook                                                                            

28 oktober   Homar Trofee           

25 november  Prijsuitreiking Heerengolfer van het jaar                                                            
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Evenementencommissie

Helaas moesten alle vorige wedstrijden van de Evenementencommissie afgelast worden, eerst 
omdat er niet gespeeld mocht worden en de Midzomernachtwedstrijd hebben we afgelast 
vanwege allerlei technische problemen die daar bij zouden ontstaan. We konden er in ieder 
geval geen gezellige wedstrijd van maken.

Dit geldt ook voor de Rydercup. Twee dagen spelen met wisselende wedstrijden, kaarten die 
nagekeken moeten worden, het voorstellen van de teams, de gezellige afsluiting met een BBQ 
en muziek, het is niet haalbaar.

Wel gaan we op zaterdag 18 juli een wedstrijd organiseren, rekening houdend met alle corona 
regels, maar ondanks dat proberen we daar toch een gezellige wedstrijd van te maken. We 
starten vanaf 11.00 uur op twee lussen. De wedstrijdvorm is CHAMBLES en het wordt gespeeld 
in een team van 4 personen. Iedereen slaat af, het team kiest de beste bal en alle spelers leggen 
hun bal daarbij. Vanaf dat punt speelt iedereen individueel Stableford. Van alle spelers moet er 
in ieder geval 4X de afslag gekozen worden en tellen de twee beste scores als teamscore. We 
spelen allemaal van blauw.

Verder zijn er hapjes en drankjes tijdens de wedstrijd. Aan het eind van de wedstrijd geeft 
de captain van de flight de scores door en helaas is het daarna afgelopen. Een gezamenlijke 
afsluiting is nog niet mogelijk. Natuurlijk zal er een team als winnaar uitkomen en de uitslag zal 
in ieder geval op de website geplaatst worden. Wij zorgen ervoor dat de prijs bij de winnaars 
thuis komt.

De wedstrijd is gratis, alle versnaperingen worden aangeboden door de vereniging.
Hoe het verder gaat met de wedstrijden van de Evenementencommissie weten we nog niet, 
maar daar krijgt u later via de nieuwsbrief of de website informatie over.

Namens de Evenementencommissie

Paula van Petegem
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Vanuit de Wedstrijdcommissie

Wat heerlijk dat we vanaf 1 juni weer wedstrijden kunnen spelen. 
De deelnemers aan de wedstrijden zal het niet ontgaan zijn dat 
de animo hiervoor groot is. Het was gebruikelijk dat we bij over 
inschrijving veelal extra starttijden bij het Rijk van Nunspeet 
konden regelen. Helaas lukt dat nu, met de huidige aantallen 
inschrijvingen, niet altijd meer. Vandaar dat we in de 
wedstrijden daar waar nodig van drieballen over zijn 
gegaan naar vierballen.

Wat staat er de komende tijd op het programma? 
Op 4 juli staat de maandbeker categorie 1&2 op het 
programma. 

Op 12 juli is de kwalificatie voor de Matchplay kampioenschappen. 
Iedereen die meedoet aan de kwalificatie en niet bij de laatste 
flights zit waarin gestreden wordt om de eerste tot en met de 
vierde plaats, speelt op zondag 26 juli automatisch mee in de best 
of the rest wedstrijd, zodat we samen een mooi publiek vormen 
voor onze Matchplay toppers. 

Op 9 augustus is er weer maandbeker categorie 1&2 en op 23 
augustus spelen we 27 holes in de ‘Red, Yellow en Blue’ wedstrijd, 
waarbij we allemaal op Zuid van rood starten, op Oost vanaf de 
gele teebox spelen en op Noord van blauw afslaan. 

Op 15 en 16 augustus staat het clubkampioenschap strokeplay 
senioren gepland, dat aanvankelijk op 23 en 24 mei gehouden 
zou worden. Het laatste weekend in augustus wordt het 
clubkampioenschap strokeplay voor alle leeftijden gespeeld.

We hopen jullie te treffen bij de bovengenoemde wedstrijden, 
veel golfplezier!

Saskia ten Have
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 DROPPEN VAN EEN BAL

Op 5 juni jl. had de NGF een webinar georganiseerd over de zogenaamde tijdelijke plaatselijke “Corona” regels. 
Tijdens dit webinar kwamen ook diverse andere regelzaken aan bod. Eén van de behandelde items was het 
droppen van een bal. Nuttig voor iedereen om dit weer eens op te frissen. In de Spelerseditie van de Golfregels 
kan je alles over droppen lezen in Regel 14.

A: Hoe moet er gedropt worden?
• De speler moet zelf de bal droppen;
• Op kniehoogte laten vallen, zonder jezelf of je uitrusting te raken;
• Moet gedropt worden in de dropzone.
NB: De speler mag een andere bal in spel brengen.

B: Wanneer moet er na een goede drop opnieuw gedropt worden?
• Als de bal buiten de dropzone tot stilstand komt;
• Maximaal tweemaal, daarna een bal plaatsen op de plek waar de 2e drop als eerst de grond raakte.

C: Wat als er op een verkeerde manier gedropt is?
Verkeerde manier van droppen is als de vereisten uit situatie A niet zijn gevolgd.
• Opnieuw droppen totdat de drop goed uitgevoerd is;
• Een verkeerde drop telt niet mee voor één van de twee vereiste drops voordat de bal geplaatst moet  
 worden (Regel 14.3c).

D: Wat als een bal wordt gespeeld die verkeerd is gedropt?
• Bal ligt binnen de dropzone: 1 strafslag;
• Bal ligt buiten de dropzone: Algemene straf (2 strafslagen of verlies van de hole bij matchplay).
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Vul je wedstrijdscore in via de ProwareGolf WebApp of 
geef het door aan de wedstrijdleiding!
Invoeren wedstrijdscores
Omdat we door de Coronacrisis (nog) geen gebruik kunnen maken van de Kiosk in de hal worden de 
wedstrijdscores door iedereen zoveel mogelijk ingevuld via de Proware Golf WebApp. Deze kan je vinden op 
de website van De Nunspeetse, rechtsboven onder de naam: “Proware on mobile devices”. Spelers die deze 
webapp (nog) niet gebruiken, kunnen de score doorgeven aan de wedstrijdleiding, bijvoorbeeld door een 
foto van de scorekaart te mailen.

Qualifying vanaf 1 juli 2020
Vanaf 1 juli 2020 zijn de wedstrijden op De Nunspeetse weer qualifying, tenzij anders aangegeven door de 
organiserende commissie. De ingevoerde wedstrijdscores tellen weer mee in de handicapregistratie.
Voor een correcte verwerking van wedstrijdscores in de handicapregistratie is het van belang dat voor 
24:00 uur op de dag van de wedstrijd de scores zijn ingevoerd. Dit betekent dus dat je of zelf de score hebt 
ingevoerd via de Proware Golf Webapp of dat je de score hebt doorgegeven aan de wedstrijdleiding (voor 
het tijdstip zoals vermeld in de instructie van de wedstrijdleiding van de desbetreffende wedstrijd).

Wat als ik mijn score niet heb ingevoerd en/of niet heb doorgegeven?
Spelers die de wedstrijdscore niet hebben ingevoerd of niet hebben doorgegeven aan de wedstrijdleiding, 
krijgen in de uitslag een “No Return” achter hun naam. Dit betekent dat de wedstrijdkaart wordt verwerkt in 
de handicapregistratie met “No Return” en dat je handicap automatisch met 0,1 wordt verhoogd.

Handicap - & Regelcommissie

Handicap- 
Regelcommissie& 
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Pro-tip voor de hogere handicapper

Deze hole begint met een ‘carry’ van 150m 
(vanaf geel) en 110m (rood) over een flink stuk 
waste land gebied, de zandverstuiving. Als de 
fairway hier niet gehaald wordt kun je meestal 
verwachten dat je bal in een voetstap in het 
zand gevonden wordt. Neem dan geen risico’s 
en hak je bal met een kort ijzer naar de fairway. 
Eenmaal op de fairway beland (hopelijk met je 
eerste slag) is de volgende hindernis de grote 
boom rechts, 50 meter voor de hoog gelegen 
green (voorkant). Soms is het verstandig om 
voor de heuvel en links van deze boom te 
slaan om een hellende ligging op de heuvel te 
voorkomen. Bij de volgende slag naar de green, 
die sterk afloopt naar links, is het beste om 
rechts op te lijnen.

Pro-tip voor de lagere handicapper

Eigenlijk als je het kunt zou de perfecte 
strategie een draw vanaf de tee en een fade 
met de tweede slag zijn! Probeer deze hole te 
visualiseren en je begrijpt wat ik bedoel. Niet 
iedereen kan dat maar een drive die links op de 
fairway belandt geeft een goede uitzicht op de 
green met de 2e slag. Pas op voor de helling op 
de green met putten, die helt niet alleen naar 
links maar ook van voor naar achteren richting 
volgende tee.

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

Pro-tip

De leden noemen deze uitdagende ‘signature hole’ de Verwaeyde 
Sandbergen hole. De Verwaeyde Sandbergen is de formele/juridische 
naam van de Nunspeetse golfvereniging die vroeger algemeen gehanteerd werd. 
Een beruchte, maar een van de mooiste holes van Nunspeet.

Succes op deze prachtige hole.
 
Brian
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 SENIOREN-
   COMMISSIE

Het begon zo mooi, vanaf 1 maart jl. werden er iedere donderdag twee Seniorenwedstrijden gespeeld, 
de 18-holes met een start om 11:00 uur en een 9-holes met een start om 13.00 uur en een geplande 
gezamenlijke nazit tussen half 4 en half 5.
Het was direct volledig volgeboekt en er werd met enthousiasme aan deelgenomen.
Helaas was het maar van korte duur en we moesten, zoals op allerlei andere terreinen, de golfbaan inruilen 
voor quarantaine en afzien.

Voor velen van ons moeilijk om de moed er in te houden en het rondje golf rond de eettafel was toch een 
slechte vervanger. Gelukkig is op 1 juni de zon weer opgegaan en kunnen we het spel weer spelen. Uiteraard 
met aangepaste spelregels en zonder de gezellige nazit. Maar direct weer meer dan voldoende deelnemers en 
wekelijks een wachtlijst.

Vooralsnog hebben we iedere donderdag 36 plekken op de 18-holes en 33 plaatsen op de 9-holes. Vanwege 
de grote zomerdrukte op onze baan is er vooralsnog geen zicht op uitbreiding, ondanks de meer dan 
voldoende belangstelling.

De Seniorencommissie probeert iedereen zo veel mogelijk “van dienst” te zijn, maar ontkomt er niet aan de 
komende maanden ook mensen teleur te moeten stellen.

Vooralsnog zonder grote geplande gezamenlijke afsluiting, ook nu de horeca onder voorwaarden weer 
open is en dus ook in ieder geval tot eind augustus zonder prijsuitreikingen. Meedoen is dus even belangrijk 
als winnen. We zullen wel een meerronden-overzicht bij houden om in ieder geval eind augustus de 
zomerkampioenen te kunnen benoemen.

De commissie gaat zich binnenkort beraden over manieren waarop we het spelen nog aangenamer kunnen 
maken en roept ondertussen alle deelnemers op om voor het verwerken van de scorekaarten zoveel mogelijk 
gebruik te maken van de Proware-app. Informatie daarover staat op de website of is op te vragen bij de 
Seniorencommissie (en andere commissies).

We hopen in de komende periode weer veel van onze 50+ leden op de donderdag te mogen ontmoeten en we 
wensen elkaar heel veel spelplezier. Laten we er ook met elkaar voor zorgen dat een tweede 
lock down niet door ons ontstaat. Let goed op elkaar en jezelf!

Met vriendelijke groet, ook namens Herma, Patricia, Haye, Ronald, Medi en Marya,

Jaap van Petegem
senioren@denunspeetse.nl 

10



De Estafetteputter
Bert Franken

Wie is Bert Franken?
Geboren en getogen Harderwijker, vader van twee zoons en een dochter, getrouwd met Pauline.
Woonachtig in Hierden in het verlengde van onze homecourse, dus in dezelfde omgeving.
Het gras in onze tuin doet sterk denken aan een golfbaan, je kunt er rustig een paar ballen weg slaan
Maar laat ik dat eerst maar eens meer op de Verwaeyde Sandbergen gaan doen, kom er veel te weinig.
Ik ben nog steeds veel te veel bezig met mijn werk maar dat vind ik leuk.  Ik ontwerp complete interieurs 
en realiseer mij dat ook de uitvoering plaatsvindt samen met mijn medewerkers. Keukens, badkamers, 
wand- en vloerafwerking, verlichting tot complete verbouwingen.
Ik geniet van het bedenken en samenstellen van woonomgevingen in de privésfeer en deels zakelijk.
In beginsel lag de focus alleen op keukens maar dat is in de loop der jaren veranderd. Daarnaast ben ik 
ook nog betrokken bij de inspanningen van onze website Mooist.nl

Wanneer ben je beginnen te golfen?
Ik denk in 1995, vanuit een ondernemersclub zijn we met een man of zeven gaan lessen in Voorthuizen, 
bij Edda Huzid. Ik geloof op dinsdag aan het eind van de middag en een deel van de avond met een hapje 
eten en een heleboel lol. Dieter van Eck heeft het mij geleerd.

Wat is je handicap?
Ben ik niet trots op 35.

Hoe stabiel is je handicap en hoe komt 
dat?
Ben ik evenmin trots op, maar ik vind het ook niet 
zo belangrijk. Komt wel. Ik ben ooit gaan golfen 
met de gedachte dat als ik straks niet meer hoef 
te werken, dan heb ik een spelletje geleerd waar ik 
vast een heleboel plezier aan kan beleven dus ik zie 
het als investeren in mijn toekomst. En ondertussen 
heb ik al zo veel plezier aan het spel beleefd.

Mijn favoriete club:
Houten vijf, als ik in de baan sta en die stok uit mijn tas haal om de green te bereiken en met name op 
een zo’n kort mogelijke manier, dan denk ik aan de les die Frank Boelens, die een goede relatie van me 
is, ooit aan mij leerde. Let op je lijn en hou je kop op de bal. Geweldig, ik droom zo vaak dat al mijn 
slagen zo goed beheersbaar zijn. 

Wat is de mooiste baan waarop je ooit 
gelopen hebt en waarom?
Ik ben er al op zo veel geweest en als ik er dan 
nu een moet noemen denk ik aan het hele plaatje 
eromheen en zie dan de baan in Lausanne terug 
waar ik in het begin tijdens onze vakantie samen 
met Pauline heb gelopen. Onvoorbereid en 
onaangekondigd meldden wij ons bij de receptie. 
Het was niet de bedoeling dat wij zo maar binnen 
konden lopen en konden spelen.
Wat er gebeurde weet ik niet meer precies maar ik 
weet alleen wel dat wij een starttijd kregen ondanks 
de eis van een handicap binnen een redelijk niveau. 
We werden uitgenodigd om gebruik te maken van 
de gebruikelijke lunch die daar altijd klaarblijkelijk 
wordt geserveerd. Vervolgens zijn we de baan in 
gegaan en konden ons bijna geen voorstelling maken 
van die werkelijkheid.

‘Let op 
je lijn en 

hou je kop 
op de bal. ’
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Was is de beste ronde die ik ooit heb gelopen?
Die liep ik met Coen Holstege. Ik denk er nog vaak aan in mijn spel. Ik had vier weken er voor een 
operatieve ingreep gehad, het verwisselen van mijn ICD waar ik al heel wat jaren mee getooid ben. 

Het apparaat was bijna leeg, ik kreeg een nieuwe. Toen ik mijn cardioloog vroeg wanneer ik weer mocht 
spelen, vertelde hij me dat ik toch zeker zes weken niet moest spelen. Ik trof Coen in die tijd heel vaak 
waarmee ik de afspraak maakte om te gaan golfen, dat was vier weken na de ingreep. We namen ons 
voor om heel rustig te spelen, daarna heb ik nooit meer zo goed gelopen, Coen is er nog steeds getuige 
van.

Mijn favoriete hole:
Heb ik niet, vind ze allemaal bijzonder, op het moment dat je speelt en je scoort een top score is het de 
mooiste hole van die dag.

Wat ik doe voor de vereniging?
Ik ben een goede ambassadeur en vertel ieder die het horen wil 
wat een geweldig home course wij hebben. Dat is toch ook zo? Ik 
zou niet willen ruilen met geen enkele polderbaan. Al de andere 
banen zijn veel te ver van huis.

Het beste golfadvies wat ik ooit heb gekregen:
Rust, de ruimte en het licht, dan heb je de elementen die je nodig 
hebt om rust te ervaren.

Wat is de grootst ergernis in de baan?
Die heb ik niet, ik weet dat ergernis veel te slecht is voor mijn 
gezondheid. Ik span me in voor het spel om te genieten en er 
plezier aan te beleven.

Wil ik nog iets kwijt over mezelf:
Eigenlijk niet, ik denk dat de meeste leden mij ondertussen van gezicht wel kennen, ik kom niet veel maar 
al wel heel lang op de club, ik ben er meestal wel met de reisjes naar Duitsland. Verder speel ik regelmatig 
op zondagmorgen met leden van de club.

Aan wie geef ik de EstafettePutter door?
Coen Holstege, ik heb hem leren kennen als een fijne collega, betrokken, trouw en consequent. Ingetogen 
en oprecht, een man die je zeker beter moet leren kennen.

‘Ik ben een goede 
ambassadeur 
en vertel ieder 
die het horen 
wil wat een 
geweldige home 
course wij 
hebben’
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De Stichting Old Grand Dad Club (OGD) heeft  in 2019 haar 45-jarig bestaan gevierd  en floreert als nooit 
tevoren. Voor diegenen die nog niet bekend zijn met deze stichting: De OGD is een stichting waarvan alleen 
grootvaders donateur kunnen worden.
Voor een minimum van € 20,- per jaar steunen deze grootvaders de doelstelling van de OGD.
En die doelstelling is het genereren van fondsen om sportvoorzieningen te kunnen  schenken ten bate van 
sport activiteiten en -installaties voor gehandicapte kinderen. Die kunnen zeer verschillend van aard zijn, van 
aangepaste zadels om paard te kunnen rijden,
liftinstallaties om gehandicapte kinderen  in  en uit een zwembad de kunnen  hijsen, speciale vervoermiddelen 
etc. Een prachtig doel   voor elke opa met zowel gezonde als minder gezonde kleinkinderen!

En de OGD is daar al 45 jaar zeer succesvol mee. In het jubileumjaar 2019 is een record bedrag 
aan schenkingen gedaan……… € 182.650 aan maar liefst  51 verschillende  projecten. Een speciale 
jubileumschenking werd gedaan tijdens een speciale bijeenkomst van het landelijke bestuur en oud 
bestuursleden op de Kennemer Golfclub, de bakermat van de OGD.

Een “retro”VW busje voor het vervoer van gehandicapte kinderen voor surfprojecten van € 23.000!
En zo zijn er vele prachtige projecten waar alle kinderen en hun begeleiders ongelooflijk dankbaar voor zijn. 
Het is ontroerend om te zien hoe bij het aanbieden  van een toestel of iets anders,de emoties bij vooral de 
kinderen naar buiten komen en hoe blij ze zijn.
Daar doen we het voor!

De reden van dit verhaal is het feit dat helaas alles in 2020 moest worden geannuleerd: de clubwedstrijd, de 
regionale- en de landelijke finale en alle activiteiten daaromheen om bekende redenen.
Hiermee blijven jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten van de OGD, want de projecten lopen 
door en iedereen kan ook nu een project aanmelden bij ondergetekende of rechtstreeks bij de OGD.
Een stapeltje jaarberichten van de OGD ligt in het clubhuis onder de trap op de clubtafel. 

De Nunspeetse heeft op dit moment  40 donateurs en dat is eigenlijk veel te weinig, in relatie tot het aantal 
grootvaders binnen onze vereniging. 
Bent u dus in het gelukkige bezit van één of meerdere kleinkinderen, wordt dan donateur van deze prachtige 
instelling en meld je aan bij ondergetekende.
Laten wij hopen dat in 2021 alles weer zijn normale verloop gaat krijgen en wij met alle donateur grootvaders 
de baan in mogen en de beste vier scores mogen afvaardigen naar de regionale finale op ’t Zelle in juli 2021.

Alvast dank namens alle minder valide (klein)kinderen en hun begeleiders!

Frank Korzaan
Consul OGD de Nunspeetse

 OLD GRAND DAD CLUB
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Ingezonden door Sjon Selles

In deze rubriek vertel ik mijn verhaal wat steekt achter 
de golfbal die ik heb gekocht voor mijn verzameling, 
omdat ik op die baan heb kunnen spelen. Deze keer 
neem ik u mee naar een ‘uithoek’ van Nederland. Op 
ongeveer een kilometer voor grenspaal 269 ligt, aan de 
Grensweg (ook toevallig), de Golfclub Reymerswael. Ik 
vermoed dat dit het smalste stukje Nederland is waar 
op een wel heel bijzondere locatie een mooie 18-holes 
golfbaan ligt. Ik heb hier al een paar keer mogen spelen.

Zoals u hebt kunnen lezen in mijn 
vorige bijdragen ben ik militair en 
werk ik bij de Koninklijke Luchtmacht. 
Vlakbij de Golfclub Reymerswael 
ligt de Vliegbasis Woensdrecht waar 
een groot deel van de opleidingen 
voor luchtmachtpersoneel wordt 
verzorgd. Ook de elementaire 
militaire vliegeropleiding start op 
deze vliegbasis. Wie hier slaagt voor 
deze opleiding mag starten met 
de vervolgopleiding in Amerika, 
waar bepaald wordt of iemand een 
gevechtsvlieger wordt op de F16, de 
F35 of de Apache helikopter, of verder 
wordt opgeleid tot transportvlieger voor de Chinook-, Cougar-of NH90-helicopter, of voor 
de vliegtuigtypes KDC-10, Hercules of (in internationaal verband) de C-17. Als ik voor 
het werk naar deze vliegbasis moet dan probeer ik een rondje golf op de golfbaan van 
Reymerswael in te plannen. Dat is al een paar keer gelukt en het was en is iedere keer 
een bijzondere ervaring.

De golfbaan ligt bij het plaatsje Rilland 
wat lange tijd samen met plaatsje Bath 
een gemeente is geweest. In 1970 ging 
de gemeente Rilland-Bath op in de 
nieuwe gemeente Reimerswaal.

ACHTER DE BAL
DE CLUB
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Ingezonden door Sjon Selles

De golfbaan is ooit ontworpen door Joan Dudok van Heel en samen met Alan 
Rijks aangelegd in 1986. Aan weerszijden van de golfbaan bevinden zich twee 
‘waterhindernissen’: aan de ene zijde ligt de Westerschelde waar je enorme zeeschepen 
kunt zien die op weg zijn naar of komen van de haven van Antwerpen. Aan de andere 
zijde loopt het Schelde-Rijnkanaal waar ook enorme schepen gebruik maken van deze 
sinds 1975 bestaande waterweg.

Enkele wetenswaardigheden:
- De baan is, over achttien holes gemeten, een PAR 71 met een lengte van 4916  
 meter (dames-rood) en 5779 meter (heren-geel).
- De achttien holes bestaan uit vier PAR 3 holes, elf PAR 4 holes en drie PAR 5 holes.
- De langste PAR 5 is 522 meter voor de heren en 412 meter voor de dames op hole  
 13 met stroke index 1;
- de langste PAR 4 voor de heren is 389 meter op hole 14 met stroke index 5;
- de langste PAR 4 voor de dames is 317 meter op hole 8 met stroke index 8;
- de langste PAR 3 voor de heren is 164 meter en voor de dames 144 meter op hole 3  
 met stroke index 12;
- de slope rating is 130 (vanaf geel) voor heren en 127 (vanaf rood) voor dames.
- je betaalt €57,50 greenfee (zomertarief 2020) om er te mogen golfen.

De baan kent ook enkele prachtige dog leg holes waarbij je tactisch om de waterpartijen 
moet spelen om zo min mogelijk risico te lopen. De juiste clubkeuze op deze holes is 
absoluut bepalend! Van al het moois wat moeder natuur biedt op deze golfbaan is de 
haas toch wel het meest in het oog springend: ze weten dat ze met rust gelaten worden 
en je kunt ze dan ook van dichtbij fotograferen.

Al met al een mooie en rustige plek in ons land 
om eens een ronde te lopen. De provincie Zeeland 
telt 13 golflocaties maar deze baan laat men vaak 
(letterlijk) links liggen als men op weg is naar de 
kust, bijvoorbeeld naar Domburg of Cadzand.

ACHTER DE BAL
DE CLUB
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