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Schreven wij als redactie in de vorige maandbrief dat er maar weinig te melden viel  vanwege
de “drooglegging”  van onze baan , dan kunnen wij nu stellen  dat er sindsdien gelukkig veel  veranderd is!
Er heeft zich een groot scala aan activiteiten  afgespeeld  gedurende  de afgelopen twee maanden, 
diverse kampioenschappen zijn verspeeld , de Tiger competitie is afgerond,  de Evco-rona wedstrijd (als 
vervanging van de Ryder Cup)  was een succes  en zo zijn er nog tal van andere wedstrijden  gespeeld, 
uiteraard onder een strikt corona protocol, waaraan iedereen zich gelukkig voorbeeldig
hield en houdt!
Klasse, iedereen een pluim!!! Ook voor het personeel van Het Rijk, dat alles en iedereen op vriendelijke, 
maar besliste manier de weg  weet  te wijzen.
Uitslagen en verslagen hebben jullie allemaal op de site kunnen volgen.

De warmte heeft kennelijk niemand weerhouden om mee te spelen met dames- en heerendagen 
en andere wedstrijden, want de deelnemerslijsten zijn vrijwel altijd vol en de verslagen zijn allemaal 
enthousiast en vlot geschreven!

En wat veel inzendingen zijn er dan ook weer  voor deze nieuwsbrief van alle commissies, op de 
Competitiecommissie na uiteraard, maar die heeft ook bitter weinig te melden dit jaar!
Nu de voorzitter weer terug is van vakantie  richt hij zich ook weer tot ons allen en de verhalen, 
belevenissen en de eerste bijdrage van de nieuwe flora en faunacommissie (FenF), naar aanleiding van de 
eerste ochtendwandeling over het terrein, zijn allemaal zeer de moeite waard!

Ons commissielid Sjon Selles vertelt over één van de mooie banen in de Algarve en “Players 1st “
houdt jullie op de hoogte wat er allemaal wordt gedaan aan- en gepland-  voor de baan en het clubhuis.

De Seniorencommissie verhaalt over de opkomst en de wedstrijden en haalt terecht nog eens de 
etiquette en een aantal storende situaties aan, waar wij allemaal te vaak mee te maken hebben.
Ook is er een bijdrage van de Jeugdcommissie, die een nieuwe voorzitter kreeg in de persoon van  Linda 
Klomp. Prachtig dat zij deze belangrijke commissie wil gaan besturen!

Veel te lezen derhalve en allemaal interessante en leerzame inzendingen!

Wij wensen jullie dan ook veel leesplezier en tot over twee maanden!

De Communicatiecommissie

Van de redactie
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Van de voorzitter,

Zo, de vakanties zijn achter de rug en we kunnen weer over gaan tot de orde van de dag. 
Of toch niet? We leven nog steeds in Covid-19 tijd, waarbij we dagelijks gebombardeerd 
worden met cijfers over besmettingen en nieuwe maatregelen. Ik weet niet hoe jullie het 
zien, maar ik moet er niet aan denken dat de golfbanen weer dicht moeten vanwege een 
overheidsmaatregel. Laten we dus allemaal naar “eer en geweten” de maatregelen opvolgen, 
hoe krankzinnig ze soms ook lijken. 

Hieronder een aantal onderwerpen die spelen binnen onze vereniging en het Rijk.
Het Rijk golfbanen kent ook de gevolgen van Covid-19 en zal zijn businessplan voor de 
komende jaren moeten herzien. Gelukkig gaat het bosbeheer- en bunkerplan wel gewoon 
door. We hebben ook de toezegging dat er niet bezuinigd gaat worden op onderhoud. Wel is 
per 1 mei jl. in Nunspeet en Nijmegen gestopt met het handmatig maaien van de greens. 

Er is door de NGF een landelijke enquête gehouden, waarbij iedere deelnemende vereniging 
ook apart wordt uitgelicht, over de vraag of de huidige lidmaatschapsvormen nog wel passend 
zijn voor de wensen van verschillende type golfers. Het Rijk gaat in overleg met de vereniging 
hiermee aan de slag.

De algemene ledenvergadering is gepland op 17 september, deze zal op een externe “Corona-
proof” locatie plaats gaan vinden. Het Rijk beschikt helaas niet over een ruimte die Corona 
proof kan worden ingericht voor alle leden die zich hebben aangemeld.

Het bestuur is erg blij dat de jeugdcommissie een nieuwe voorzitter heeft gekregen in de 
persoon van Linda Klomp. Linda succes!

Misschien hebben jullie het al gehoord, maar we hebben inmiddels ook een Flora en Fauna 
Commissie. Alle de Wit, onze kersverse clubkampioen strokeplay senioren, is de stuwende 
kracht achter deze commissie.

Kortom, ondanks Corona en vakantie gaat het besturen van een golfclub gewoon door.

Dan tot slot nog even iets over de kern van onze vereniging, GOLF. 
We hebben in de zomerperiode ook een aantal belangrijke en spannende wedstrijden 
gehad. (zonder andere wedstrijden tekort te doen). Valerie Korzaan en Björn Driessen zijn 
clubkampioen Matchplay geworden en Corinne Noordman en Alle de Wit clubkampioen 
Strokeplay Senioren. Allemaal gefeliciteerd met deze mooie prestatie. 

Groet,

Jacco van Dam
Voorzitter
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Heerendagcommissievan de #

Helaas hebben wij nog steeds te maken met de diverse Corona protocollen en het ziet er naar uit dat dit 
nog wel enige tijd gaat duren. Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief heeft dit ook voor de Heerendag 
wedstrijdkalender de nodige consequenties. Toch proberen wij zoveel mogelijk onze planning aan te 
houden of er leuke alternatieven voor te bedenken. 

Pinbestalingen
Het zal niemand ontgaan zijn, maar sinds 1 juli wordt 
er weer inschrijfgeld geïnd bij de Heerendag. Dit 
inschrijfgeld wordt per pin voldaan, om contact met 
contant geld te voorkomen. Uiteraard zijn er nu ook 
weer de diverse prijzen te winnen: de Hakronnetjes
voor de birdies, het Homar overwinnings T-shirt en 
natuurlijk de waardebonnen. Omdat er nog geen 
prijsuitreikingen kunnen plaatsvinden staan de prijzen 
op de eerstvolgende Heerendag op de inschrijftafel 
klaar.

Heerendaguitje Hattem
Na de afgelasting van het Duitsland uitje zijn wij blij dat er toch nog een uitje in 
het verschiet zit. Op donderdag 22 oktober organiseren wij een 9 holes wedstrijd 
op de Hattemse Golf & Country Club. Na afloop is er een gezellig samenzijn met 
een hapje en drankje bij “De Franse School” te Hattem. De deelname is beperkt 
tot 36 deelnemers, dus let op: vol is vol. In Proware kan men zich voor dit uitje 
aanmelden.

Y

÷
Homar trofee
Helaas hebben wij, in overleg met Homar, besloten dat de 
Homar trofee dit jaar geen doorgang vindt. In verband met 
de coronavoorschriften kunnen wij bij restaurant Ni Hao 

nu met onze grote groep heren niet terecht voor het diner. Wij hopen volgend jaar, onder normale 
omstandigheden, weer voor de Homar Trofee te kunnen gaan. Wel is er op deze woensdag 28 oktober 
een normale Heerendag, althans voor zover we het normaal kunnen noemen.
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Wedstrijdkaarten
Bij het invoeren van de scores in Proware via de telefoon blijken vele deelnemers 
tegen allerlei problemen aan te lopen. Niet op iedere telefoon blijkt Proware even 
gebruiksvriendelijk, met name op de wat oudere modellen. Hierdoor worden vaak onbewust 
allerlei vergissingen gemaakt, waardoor wij tegen rare uitslagen aanlopen. Wij hebben 
daarom besloten om alle kaarten in te nemen. Op de inschrijftafel staat een doos, waarin 
iedereen verzocht wordt na afloop zijn wedstrijdkaart te deponeren. Zo kunnen wij de 
scores controleren en heeft men de score dan nog niet ingevoerd, geen probleem, dan 
doen wij dat alsnog!

s

j

Bijzondere datums voor 2020 (o.v.)
22 oktober   9 holes wedstrijd op de Hattemse.                                                                                                                          

 Die eeuwenoude pandemie:
de waanzin van het willen winnen.

Wie hoort er bij de beste drie?
Wie komt er triomferend binnen?

 
Wie is er zonder evenknie?

Wie is kortstondig buiten zinnen?
Wie is van die fanatici

de gunsteling der schikgodinnen?
 

Ach mensen, eer en roem vergaan.
Voor je het weet, ben je vergeten,

hoor je gewoon bij de proleten,
kijkt het publiek je amper aan,

of vragen ze je bij het eten:
“Wat doe JIJ nu voor je bestaan?”

 
C. van Norel, 280720.

Pandemie
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2020 Alleen de 
beste mag
 winnen!

2020

Start  : vanaf 12.00 uur van 2 tees
Catering : op 2 plaatsen op de baan
Kosten: : €10,- p.p.
Geen prijsuitreiking, wel is er een kleine verrassing voor de winnende groep!

10 oktober 2020

Als Evenementencommissie kijken we nog even terug naar de vervangende wedstrijd van de Rydercup. 
Op zaterdag 18 juli was daar de EVCO-RONA-2.0 wedstrijd. Een heel geslaagde wedstrijd met prachtig weer, 
heerlijke hapjes tussendoor en terechte winnaars. Ondanks alle corona maatregelen is de dag geweldig verlopen. 
Met tot slot een prachtig verslag van Wim Evers.

Maar we gaan nog meer doen. Op 10 oktober hebben we de wedstrijd: Battle of the Sexes.  Deze jaarlijks 
terugkerende fourball - betterball wedstrijd gaat tussen de dames en de heren.  In teams van twee tegen twee 
spelers speelt iedereen met eigen bal tegen eigen handicap. Per hole wordt de beste individuele stableford score 
(na handicap verrekening) van elk team genoteerd. Met aan het eind als prijs “de eer met beker” voor de dames of 
de heren. Tot nog toe hebben de heren twee keer gewonnen en de dames één keer. Natuurlijk wordt er ook weer 
voor de inwendige mens gezorgd.

We hopen op weer een geweldige wedstrijd met maximaal 72 deelnemers, opgave via Proware vanaf 29 
augustus.

Namens de Evenementencommissie
Paula van Petegem

Evenementencommissie
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Vanuit de Wedstrijdcommissie

Terwijl ik dit schrijf hebben we in Nederland net acht 
tropische dagen op rij gehad en zijn hitterecords 
gebroken. Ondanks de warmte heb ik in de 
afgelopen dagen toch vele bekende gezichten in 
de baan gezien, die zich goed voorbereid met veel 
water, een petje of hoed en soms een paraplu toch 
de baan in waagden.

In het laatste weekend van augustus (29 en 30) 
staan de clubkampioenschappen strokeplay op de 
planning. Wat voor verrassingen staan ons dit jaar 
te wachten? 

Op 6 september staat één van mijn favoriete 
wedstrijden gepland, de Tigertofee, heren 
spelen van wit en dames van blauw. Op 
12 en 13 september worden de foursome 
clubkampioenschappen gespeeld. Met de vele 
leden die we nu in de club rijk zijn, zullen we vast 
verrassende duo’s gaan tegenkomen tijdens dit 
kampioenschap. 

Op zondag 4 oktober volgt Red, Yellow and Blue. Op 
Zuid speelt iedereen (dames en heren) van Rood, 
op Oost van Geel en op Noord van Blauw. Het is 
dus een 27 holes wedstrijd, waarbij we alle lussen 
die de Nunspeetse Rijk is, spelen. Op 18 oktober is 
de Herfst Trofee en 24 oktober Fourball Betterball. 
We hopen dat vele van jullie zich inschrijven voor 
bovengenoemde wedstrijden.

Saskia ten Have-Sirag
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Om 7 uur was iedereen aanwezig op de parkeerplaats, na 
het voorstellen zijn we meteen op pad gegaan. Naar zuid-1 

via het oude spoorlijntje door het bos naar zuid-2 (vraag maar 
aan Arend hoe dat zat), alwaar op een (te) steile heuvel kraai-
heide groeit, 1 van de 3 heidesoorten op de baan.

Verder letten we tijdens de excursie op alle vogels die we 
zien of horen. Het onthouden van al die geluiden valt nog niet 
mee. Daarna door naar zuid-4 naar het nest van de grote bonte 

specht in een forse berk aan de fairway, nu was het natuurlijk 
leeg, de spechten zijn allang uitgevlogen. Arend heeft daar mooi 
verteld over de waakzame spechtenouder. 

Op naar het hoogste punt van de baan, de backtee van zuid-5. 
Waarlijk een prachtig uitzicht. Daar heb je mooi zicht op de nest-

kast voor de bosuil gemaakt van eikenhout door Arend.

Terwijl we daar staan vliegt er een blauwe glazenmaker (een grote libel) net 
boven het gras tussen ons door. Deze blijft maar heen en weer vliegen om 
insecten te vangen, ogenschijnlijk heeft hij geen last van ons.

Op naar beneden via zuid-5 naar oost-3, daar bewonderen we de breedbla-
dige wespenorchis (een subtiel, maar mooie orchidee). 

Op oost-3 was vorige week nog een jonge vos gezien, maar die laat zich 
vandaag helaas niet zien. Vervolgens gaan we via oost-2 en oost-1 terug 
naar het clubhuis. Het is al over negenen en er zijn al verschillende golfers 
in de baan. Bij de tee vanoost-1 bewonderen we enkele oeverlibellen en 
het drukbezette insectenhotel (gemaakt door Arend).

Daarna krijgen we in het clubhuis koffie en krentenwegge, aangeboden 
door het bestuur. Iedereen is enthousiast over wat er allemaal aan natuur 
te zien is op de baan. In totaal hebben we 30 soorten vogels gezien en 
gehoord, verschillende soorten planten en 

enkele libellen. De deelnemers wordt nog gevraagd of 
zij geïnteresseerd zijn om lid te worden van de Flora en Fauna Commissie. 
Kortom een geslaagde dag, die wij gaan herhalen in september. 

Flora- & Faunacommissie
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Extra informatie over de natuurexcursie op de Nunspeetse van 1 augustus.

Doel van deze excursie
Om onze leden meer in contact te brengen met de natuur op de 
golfbaan, wellicht zijn er deelnemers die lid willen worden van de 
Flora en Faunacommissie. 

De baan ligt op voedselarme zandgrond. Het halfopen bos bestaat 
uit: grove den, corsicaanse den, fijnspar, douglas spar, spar, berk, 
lariks en eik (3 soorten). 

Struiklaag
Lijsterbes, Amerikaanse vogelkers (exoot die wordt bestreden), taxus, 
jeneverbes, sporkehout en hulst. 

Planten
Diverse grassoorten, paardenbloem, struik-, dop-, kraaiheide, 2 
soorten bosbes, driekleurig viooltje, witte klaver, wilgenroosje, 
div. varens, waterlelie, dennenorchis, rietorchis, breedbladige 
wespenorchis, hondsdraf, braam, margriet, madeliefje.

Zoogdieren
Haas, konijn, vos, boommarter, ree, dwergvleermuis, rosse vleermuis, 
laatvlieger, watervleermuis, eekhoorn, egel, mol, div. muizen. 

Vogels
Er zijn 77 soorten vogels te vinden. 

Libellen
(2 groepen, juffers en libellen) paardenbijter, oeverlibel, 
bloedrode heidelibel, kempense heidelibel, grote keizerlibel, 
viervlek, azuurwaterjuffer, lantaarntje. 

Vlinders
(dagvlinders en nachtvlinders) oranjetipje, boomblauwtje, 
citroenvlinder, atalanta, dagpauwoog, kleine vuurvlinder, 
gehakkelde aurelia, groot koolwitje, klein koolwitje, klein 
geaderd witje, jacobsvlinder, dennenpijlstaart. 

Beheer
Afgezien van het golfbaanbeheer, 
kap van bomen, weghalen van 
Amerikaanse vogelkers, beheren 
struiklaag. 
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De Flora en Faunacommissie kan de op het oog overvloedige bomenkap ter discussie stellen. Wat 
vertellen over de droogte van de afgelopen jaren en de gevolgen voor met name fijnsparren, larix 
e.d. 
Er is noodzaak tot herbezinning van nieuwe aanplant die beter tegen de droogte kan, zoals 
loofbomen (eik, beuk, linde, haagbeuk, esdoorn) en evt douglasspar. 

Verhalen over:
• hoe werkt de BMP-methode (broedvogelmonitoring), herkennen van vogels gaat op geluid of  
 zicht. Bijv. verschil havik, buizerd en wespendief.
• engerlingen, emelten, de familie kraai, en spreeuwen - Intelligentie van de kraai, zij kunnen   
 tot 8 tellen.
• de vos die profiteert van de grote aantallen junikevers, waarschijnlijk is er een vossenhol
• er is een spechtennest op zuid-4 aan de linkerkant in de berk bij het 150m paaltje
• belichten van de soortenlijst vogels, rood is rode-lijstsoort, geel is broedvogel
• er zijn bepaalde kevers op de baan die onze naaldbomen ontdekt hebben, bijv. letterzetter en  
 wortelbok, bomen worden daardoor aangetast.
• oud hout (staand en liggend) is belangrijk voor insecten die daarop foerageren, en vogels die  
 weer die insecten eten.
• aanwijzen mooie uilenkast, je kan hem net nog spotten vanaf de back-tee op zuid-5. 

Handige apps 
Voor het determineren van soorten: Obsidentify (vooral insecten), PictureThis (vooral planten), 
Vogels van Europa (Naturalis) en Obsmapp (voor het vastleggen van waarnemingen bij 
waarneming.nl). 
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Af en toe krijgt de Handicap- & Regelcommissie de vraag of er een alternatief is voor het geval je de 
bal niet meer kan vinden of als de bal buiten de baan is. Als er geen provisionele bal gespeeld is en 
een bal wordt niet gevonden of blijkt buiten de baan te zijn, kan dat aanzienlijke problemen met de 
doorstroming in de baan opleveren als een speler dan volgens het principe van slag en afstand moet 
handelen. 

Volgens de golfregels moet je bij een verloren bal of een bal die buiten de baan is het spel vervolgen 
volgens regel 18.2b: “Als je bal verloren is of buiten de baan is, moet je handelen volgens de procedure 
van slag en afstand. Met één strafslag moet je je bal spelen vanaf de plaats waar je je vorige slag hebt 
gedaan”. Als je een provisionele bal hebt gespeeld, omdat je vermoedt dat de bal misschien niet te 
vinden is of buiten de baan is, moet je het spel vervolgen met de provisionele bal. 

Met de invoering van de nieuwe golfregels op 1 januari 2019 kan een golfbaan een plaatselijke regel 
maken waarbij een bal mag worden gedropt als je de bal niet meer kan vinden of als de bal buiten de 
baan is. De speler krijgt twee strafslagen bij het gebruik van deze mogelijkheid. Dit betekent dat het 
resultaat vergelijkbaar is met wat zou zijn bereikt als de speler had gehandeld volgens het principe van 
slag en afstand.

Voor alle duidelijkheid: deze plaatselijke regel is er NIET op Het Rijk van Nunspeet. De enige 
mogelijkheid op onze golfbaan (als je geen provisionele bal hebt geslagen) is dat je teruggaat naar de 
plek waar je de vorige slag hebt gedaan. Uiteraard met één strafslag. 

De NGF is geen voorstander van een dergelijke plaatselijke regel, mede op basis hiervan heeft de 
Handicap- & Regelcommissie besloten dat deze regel niet wordt ingevoerd. Check altijd de plaatselijke 
regels op de scorekaart als je op een andere baan speelt. Niet alleen voor deze situatie, maar ook voor 
andere zaken zoals verboden speelzones, GUR, grenzen van de baan etc. 

ALTERNATIEF VOOR SLAG EN AFSTAND VOOR 
EEN BAL DIE VERLOREN OF BUITEN DE BAAN IS
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van de

Op 2 juni jl.  was het dan eindelijk zover. We mochten weer een Damesdag organiseren. Wel aan strikte 
regels gebonden, maar het kon en mocht weer.

Geen prijsuitreiking en de score invoeren in de app van 
De Nunspeetse. Dit laatste had nogal wat voeten in de 
aarde. Corinne had een goede uitleg op papier gezet 
en dit samen met het protocol aan alle deelnemende 
dames verzonden. Voor diegene die het toch niet 
lukte om in te voeren, kon de uitslag of de kaart naar 
Corinne sturen, die het dan in Proware invoerde. 
Inmiddels kunnen bijna alle dames het zelf. Alleen één 
cijfer maar, bij strokeplay b.v. kan natuurlijk nooit een 
nul ingevoerd worden. Daarom dames, controleer als 
je ingevoerd hebt of het ook daadwerkelijk klopt. Klopt 
het niet, mail Corinne dan even.

Na een paar weken moesten ook de harken in de 
bunkers weer gebruikt worden. Er was wel een
tussenoplossing om een free drop te nemen, maar nu 
begon het toch weer echt te worden. De harken moesten ontsmet worden na gebruik, dit werd kort van 
tevoren bekend gemaakt, dus ondernemende Linda heeft de avond voor de Damesdag zakjes gemaakt 
met ontsmettingsdoekjes die Ria de dag erop bij het kaarten uitdelen de dames meegaf.

Ook hebben wij een uitwisseling met ’t Sybrook gehad wat een hele geslaagde dag was met een
gezamenlijke maaltijd, op gepaste afstand, in het restaurant van ‘t Sybrook.

Inmiddels zijn de maatregelen weer iets aangescherpt en hopen wij dat wij met zijn allen ons goed aan 
de regels houden zodat wij toch enigszins leuke Damesdagen kunnen organiseren.

Tineke Jager
Voorzitter Damesdag
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Jeugdcommissie
Voor de eerste keer vindt u hier een bijdrage van de Jeugdcommissie. Onlangs is er een wisseling van 
de wacht geweest:  Linda Klomp heeft het stokje van (tijdelijk) voorzitter Jacco van Dam overgenomen. 

Om maar meteen met een leuk nieuwtje te beginnen: op 4 oktober a.s. wordt er een mooi event op 
The Dutch georganiseerd door Make-A-Wish, het Kids Open. De Nunspeetse zal hier met twee teams 
(acht jeugdspelers) aan deelnemen. Te weten: Dani Dooijeweerd, Lude Loman, Bastian Maris, Luca ter 
Meer, Alex Plakke, Kian Vermeer, Pepijn van de Weg en Krijn Willems. Vanaf deze plaats alvast heel veel 
plezier toegewenst! 

Het doel van het Kids Open is om geld in te zamelen voor 18 zogenoemde wenskinderen. Tijdens het 
toernooi krijgen de jeugdspelers tips en tricks van echte pro’s. Ruben Nicolai zal de hele dag aanwezig 
zijn als Razende Reporter. Meedoen is voor de jeugdspelers een prachtige kans om eens op The Dutch 
te mogen spelen en daarnaast op die manier de wens van een ernstig zieke leeftijdgenoot in vervulling 
te laten gaan. Kijk hier meer informatie over het Kids Open. 
In aanloop naar dit event zult u in de week van 14 tot en met 20 september extra aandacht opmerken 
voor Make-A-Wish. Zowel in het clubhuis als tijdens de wedstrijden. 

Vorig jaar waren er schitterende plannen voor onze beste jeugdspelers met een heus Jeugdplan. Deze 
spelers hebben op de Nieuwjaarsreceptie een mooi contract getekend met diverse rechten en plichten, 
alles met het doel om het beste in deze spelers naar boven te halen. Helaas is dit door Corona maar 
deels gelukt. Voor het komende jaar gaan we het Jeugdplan opnieuw bekijken en beschikbaar stellen 
voor geselecteerde spelers. 

Voor alle andere jeugdspelers zullen de lessen ook weer beginnen en worden er uiteraard ook 
wedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijden zullen 9 holes en par 3 wedstrijden zijn onder begeleiding 
van jeugdcoaches en betrokken ouders. 

Al ligt de focus vanzelfsprekend op onze jeugdspelers, laten we toch ook vooral de ouders niet 
vergeten! Golf is namelijk bij uitstek een sport die je als kind niet zonder de steun van je ouders kunt 
beoefenen. Daarom een Big Shout Out naar alle ouders en of begeleiders!! Enorm bedankt voor 
jullie inzet. Dat mag best eens genoemd worden. Denk alleen al maar aan het vervoer, inclusief de 
golfspullen, naar de golfbaan toe! En dan nog het geduld van de wachtende ouders tijdens wedstrijden 
of lessen op het terras of clubhuis. Mocht u ze tegenkomen, maak eens een praatje en informeer eens 
hoe het gaat met zoon- of dochterlief op golfgebied. Vriendelijkheid kost immers niets en kan het 
wachten net wat leuker maken.

We hopen op betere tijden en hebben zin in het nieuwe seizoen!

Hartelijke groet, 

Linda Klomp namens de Jeugdcommissie

https://makeawishnederland.org/kidsopen
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BUNKERS. Aan het begin van dit seizoen is een groot deel van de bunkers op de Oost-lus 
onderhanden genomen. Het ligt in de planning dat in 2021 de Oost-lus wordt afgemaakt, 
tegelijkertijd met een deel van de bunkers op de Noord-lus. Het jaar daarna volgt het restant 
van Noord en wordt begonnen met de bunkers op de Zuid-lus. Volgens deze planning zijn dan 
in 2023 alle bunkers van goede kwaliteit.

DOORSTROMING Een punt van aandacht is de doorstroming in de baan. Door de grote 
toeloop van nieuwe leden, die relatief veel golfen, is het drukker geworden. Daarnaast zijn 
gedurende de gehele dag 1 t/m 4-ballen toegestaan, wat de doorstroming niet altijd ten 
goede komt.Toch is er met name tijdens de ‘minder populaire’ tijden aan het begin en eind 
van de dag nog wel voldoende speelruimte. Wij kunnen jullie een rondje om 8 uur ’s ochtends 
of 4 uur ’s middags van harte aanbevelen. De rust, de vaak prachtige dauw, het ontwakende 
dierenleven of de ondergaande zon zijn naast plezierig spelen zeker ook de moeite waard. 
Ook de aanwezige marshalls proberen de doorstroming te bevorderen, maar we moeten 
accepteren dat dit niet altijd lukt. Heb geduld en blijf vriendelijk naar/voor elkaar. Binnenkort 
gaat een klankbordgroep zich over dit specifieke probleem buigen. Wij staan open voor jullie 
suggesties. Eventuele reacties graag naar: kers.m@planet.nl.

ONDERHOUD Een aantal van jullie zal zijn opgevallen dat de gebouwen nodig aan een 
schilderbeurt toe zijn. Nadat een begin was gemaakt met het drie-jaren-schilder-plan bleek er 
eerst groot onderhoud noodzakelijk. Bijv. bij de kozijnen bij het secretariaat van de vereniging 
is eerst groot onderhoud nodig, voordat er geschilderd kan worden. Offertes zijn aangevraagd 
om een deel van het houtwerk te vervangenen. Het ligt in de planning dat er zodra het mogelijk 
is begonnen zal worden. (E.e.a. zal kunnen wijzigen bij een tweede lock down).

TOILETTEN IN DE BAAN De vaker gehoorde wens van toiletten in de baan gaat vooralsnog niet 
in vervulling. Er zijn van meerdere partijen aanbiedingen ontvangen, maar de kosten voor de 
aanleg en het bijkomend onderhoud slaan een te groot gat in de begroting. Gelukkig komen 
wij na negen holes altijd nog langs het hoofdgebouw.

KLEEDKAMERS Grootschalige renovatie van de kleedruimtes, douches en toiletten is voorlopig 
niet gepland. Laten wij met zijn allen bijdragen aan een goede hygiëne. Het Management van 
het Rijk van Nunspeet zal een extra schoonmaakronde in de middag in overweging nemen.

Tot zover een beeld van de stand van zaken van wensen die al langer bekend zijn maar (nog) 
niet tot een oplossing geleid hebben.

De “Players 1st” commissie (Marianne Kers, Jan ten Have, Medi Holstege en René 
Imthorn) is begin augustus weer bij elkaar geweest om de reacties op het eerste deel 
van de Player 1st enquête2020 in juli met Peter Hemmen te bespreken. Ongeveer een 
derde van de aangeschreven leden heeft gereageerd op deze Players 1st enquête, die 
als input wordt gebruikt voor verbeteringen op en rond de golfbaan. Heb je de enquête 
nog niet ontvangen? Geen zorgen, het tweede deel (voor de overige leden) volgt in 
oktober. 

In deze bijdrage willen wij jullie op de hoogte brengen van de stand van zaken rond 
een aantal wensen, die al vaker door jullie zijn aangegeven. 
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Dus 4 keer spelen op 4 woensdagen c.q. zondagen in een (mixed) team van 4 
spelers, waarvan 1 keer op de eigen baan.

De speeldagen op woensdag zijn :  7, 14, 21 en 28 oktober.
De speeldagen op zondag zijn :  11, 18 en 25 oktober en 1 november.

De finale voor de in totaal beste 10 poulewinnaars is op zondag 8 november op 
Golfclub Anderstein. Mocht je niet alle dagen kunnen meespelen, geef dat dan 
aan op het inschrijfformulier. Wij proberen je dan in te delen met iemand voor wie 
dat ook geldt. 

De Najaarscompetitie van de NGF is een laagdrempelige competitie waaraan 
clubleden in teams kunnen meedoen, ongeacht niveau. 

Er zitten 4 spelers in een team en in principe 4 teams in een poule, waarbij 
je ook op je eigen baan speelt. Die 4 teams spelen op 4 speeldagen 
tegen elkaar. Dat is de opzet. De teams komen uit voor een golfvereniging en de 
deelnemers moeten dan ook lid zijn. Maar verder zijn er geen eisen: iedereen mag 
meedoen en elke combinatie van spelers is mogelijk: man, vrouw, golfprofessional 
of beginner. Er wordt ingedeeld op regio, zodat de reistijden beperkt blijven. Er geldt 
een maximum EGA Handicap van 36.0.

De NGF heeft besloten naast de zondag ook een Najaarscompetitie te organiseren 
op de woensdag. Op de woensdag is de spelvorm 9-holes individueel stableford en 
9-holes greensome stableford, beide met handicapverrekening.

Op de zondag is de spelvorm 18-holes individueel stableford met 
handicapverrekening.

Schrijf je nu in! Najaarscompetitie 2020

Deelnemende verenigingen zijn akkoord gegaan met het berekenen van een maximale greenfee van 
€ 35.- per speler van de bezoekende teams. 

Het volledige reglement van de Najaarscompetitie 2020 vind je hier. 

Er is plaats voor maximaal 3 teams op woensdag en maximaal 3 teams op zondag, dus in principe 
12 speelsters/spelers per Najaarscompetitie. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Inschrijven is mogelijk vanaf heden t/m 9 september. 

Klik hier om direct naar het inschrijfformulier te gaan, je logt in met dezelfde gegevens zoals je die 
gebruikt voor Proware. 

Marianne Kers coördineert deze NGF Najaarscompetitie. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je 
haar benaderen via ngftour@denunspeetse.nl . 

https://www.golf.nl/-/media/pdfs/ngf/competitie/najaar2020/reglementnajaarscompetitie2020def.pdf?rev=209326393
https://denunspeetse.nl/competitie/inloggen-ngf-najaarscompetitie/
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De NGF Najaarscompetitie gaat als volgt (bron: NGF reglement voor 2019):
- je speelt op vier zondagen in oktober;
- je speelt elke keer met vier spelers;
- je speelt op vier verschillende banen, inclusief op je home course.   
 Zodoende heeft ieder team een keer ‘thuisvoordeel’;
- er wordt gespeeld om Stableford punten;
- Iedereen met een maximale golfhandicap van 36.0 mag meedoen;
- een team mag uit dames en/of heren bestaan;
- omdat niet altijd iedereen op vier zondagen achter elkaar kan spelen mag  
 je het team ook samenstellen uit meer dan vier personen. Alle personen  
 moeten aangemeld worden.

In 2020 is De Nunspeetse Golfvereniging met ca. 50% gegroeid waarbij ik ook 
onderdeel van de groei uitmaakte. Een goede aanbieding zorgde ervoor dat 
ik al per 1 juli 2019 lid mocht worden van de vereniging en mee mocht doen 
aan wedstrijden en competities voor of namens De Nunspeetse. Om nog 
meer leuke mensen te ontmoeten en te leren kennen bij De Nunspeetse had 
ik mij in augustus 2019 aangemeld voor de NGF Najaarscompetitie. Al snel bleek 
dat ik de enige was omdat, werd mij verteld, het interesse voor deze competitie 
bij De Nunspeetse laag was. Men focust zich meer op de NGF Competitie in het 
voorjaar omdat het competitieve gehalte hoger beleefd wordt dan tijdens de NGF 
Najaarscompetitie. Ook schijnt de meter van de ‘winnaarsmentaliteit’ tijdens deze 
competities verschillend te staan. Sommige competitief ingestelde golfers stellen 
dat de NGF Najaarscompetitie meer voor de ‘gezellige’ golfers is weggelegd en dat 
de NGF Competitie in het voorjaar meer voor ‘wedstrijdspelers’ is. Ik heb in beide 
competities diverse keren mogen meespelen en ben ook team captain geweest. 
Beide competities zijn geweldig om in mee te doen!

Ervaringen Najaarscompetitie 2020

De puntentelling:
- de drie beste scores van de vier spelers tellen mee voor de teamscore;
- het team met de hoogste totaal ontvangt 6 wedstrijdpunten;
- het volgende team ontvangt 4 wedstrijdpunten;
- het team daarna ontvangt 2 wedstrijdpunten;
- het team dat als vierde eindigt in de daguitslag ontvangt geen   
 wedstrijdpunten.
- als er twee of meer teams een gelijke teamscore hebben, dan worden de  
 wedstrijdpunten gedeeld.
- de speler die op een dag het hoogste aantal Stablefordpunten heeft   
 gescoord verdient 1  extra wedstrijdpunt voor het team.
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Bij het schrijven van dit artikel was het wedstrijdreglement voor de NGF 
Najaarscompetitie nog niet zichtbaar op de website van de NGF. 
Daarom: wijzigingen voorbehouden.

Omdat De Nunspeetse geen teams leverde voor de NGF Najaarstour van 
2019 heb ik bij mijn vorige vereniging Golfclub Harderwold (waar ik ook nog lid 
van was) een team samengesteld. Het team bestond uit acht personen die samen 
hebben bijgedragen aan het eindresultaat: promotie naar een hogere klasse! Omat 
Golfclub Harderwold op 31 december 2019 werd opgeheven kon het team niet 
promoveren maar alleen met trots blijvend herinnerd worden aan dit behaalde 
resultaat.

In 2019 mocht ik met mijn team te gast zijn op de golfbanen van Martensplek, 
De Keppelse en Zuid-Drenthe. Drie hele mooie banen die we onder diverse 
omstandigheden hebben mogen spelen. Vooraf was er onder de team captains 
afgesproken dat we, mede gezien de afstand, bij elkaar zouden blijven dineren na 
het golfen. Zo hebben we ook weer in drie uitstekende golf horeca etablissementen 
mogen genieten van gastvrijheid, vriendelijkheid en uitstekende fourage.

Ik hoop dat de COVID-19 situatie in Nederland zich zo ontwikkeld dat het mogelijk 
wordt om in 2020 de NGF Najaarscompetitie te kunnen spelen. Hierover zullen we 
van de NGF en de Competitie Commissie meer horen zodra hierover meer bekend 
gesteld wordt. De NGF heeft de zondagen 11, 18 en 25 oktober en 1 november 
gepland voor de NGF Najaarscompetitie 2020.

Aan het meedoen zijn uiteraard ook kosten verbonden. In 2019 heb ik ca. 
€75 per zondag besteed. Voorafgaand aan de competitie wordt op basis van 
wederkerigheid met de team captains van de vier verenigingen overeengekomen 
wat een greenfee en de prijs voor lunch en evt. diner zullen bedragen.

Met dit artikel hoop ik je ‘warm’ gemaakt te hebben voor de NGF Najaarscompetitie 
en hoop ik dat, als het door kan gaan, er meer deelnemers voor zullen warmlopen, 
mede omdat de NGF Competitie in april dit jaar niet kon doorgaan.

Ervaringen Najaarscompetitie 2020
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 SENIORENCOMMISSIE

Sinds 1 maart spelen we naast de 9-holes-wedstrijden op donderdagmiddag ook de 18-holes-wedstrijd, die rond 11.00 
uur begint. Door de Covid-19-belemmeringen hebben we een beetje een rare start gemaakt. Nu zitten wekelijks zowel de 
18-holeswedstrijd ( 36 deelnemers) als de 9-holes wedstrijd (24 deelnemers) overvol, er is veel belangstelling voor.

Sommige leden denken als ik me maar heel vroeg inschrijf, dan krijg ik wel een plaatsje, anderen zien bij inschrijving 
dat er al een wachtlijst is en zien dan van deelname af. In de praktijk hebben we tot nu toe eigenlijk alle aanmeldingen 
kunnen plaatsen, dat komt ook door het grote aantal mutaties (eerst inschrijven, dan ontdekken dat je niet kunt en 
vervolgens weer uitschrijven). Zeker als dat uitschrijven op het laatste moment gebeurt brengt dat nog wel problemen 
mee voor de wedstrijdleider van dienst, die soms op het laatste moment de hele indeling moet omgooien.
Daarom vragen we iedereen om wat zorgvuldiger om te gaan met in- en uitschrijvingen en willen we potentiële 
deelnemers oproepen zich niet te laten afschrikken door de reservelijst.

Augustus 2020

In het overleg van de Seniorencommissie hebben we afgesproken om bij het indelen 
niet alleen te kijken naar de volgorde van inschrijving, maar er ook voor te zorgen dat 
iedere potentiële deelnemer een redelijke kans krijgt. Hierdoor kan het voorkomen dat 
je een keer – ondanks bijtijdse inschrijving – wordt uitgeloot.

De Seniorencommissie roept deelnemers op om (net zoals alle andere gebruikers 
van onze mooie golfbaan) zich te houden aan de noodzakelijke  (gedrags-)regels die, 
wanneer ieder zich er aan houdt, de doorstroming bevorderen en het spelen plezieriger 
maken:
• Probeer vlot te spelen (Ready Golf ) , niet te lang te zoeken, je bal op te rapen wanneer  
  je geen Stableford-punten meer kunt scoren en niet te blijven napraten op de green.
• Repareer beschadigingen in de baan, hark de bunker aan (ook voor een ander), zorg  
  voor een goede aansluiting in de baan.
• Heb geen onnodig commentaar op medespelers, het is ook een     
  gezelligheidswedstrijd en niet iedereen is een potentiële professional. 
• Neem de (spel-)regels serieus en houd je aan de golf-etiquette  (lees het regelboekje  
  er nog maar eens op na).

Vanaf 1 september wordt er van deelnemers weer een bijdrage gevraagd van 2 Euro. 
Die gebruiken we voor de tweemaandelijkse afsluiting en prijsuitreiking, die we vanaf 
oktober weer op een of andere wijze vorm willen geven.

We hebben  Jan van der Ham  (voorheen o.a. Zeewolde) bereid gevonden de 
commissie te komen versterken. Jan, al vast bedankt en hartelijk welkom. De 
commissie bestaat nu uit acht leden die beurtelings als wedstrijdleider optreden. 
Daarnaast is Medi Holstege, onze secretaris, Ronald Leeman onze penningmeester en 
ondergetekende voorzitter en vertegenwoordiger van de Senioren in het bestuur.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties stuur die dan aan senioren@denunspeetse.
nl  ons communicatiekanaal.

Met vriendelijke groet, ook namens Herma, Patricia, Haye, Ronald, Medi, Marya en Jan,
Jaap van Petegem
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De Estafetteputter
Coen Holstege

Allereerst hartelijk dank aan Bert Franken voor het doorgeven van de Estafetteputter. 
Ach, ik beschouw het maar als een voorrecht dat hij mij heeft genoemd, maar heel blij 
…….. Ik wens jullie in ieder geval veel leesplezier met mijn antwoorden op de ‘digitale’ 
vragenlijst!

Wie is Coen Holstege? 
Ik ben 65 jaar geleden geboren in Nunspeet en al weer 36 jaar getrouwd met 
Medi. Wij hebben twee zoons met leuke vriendinnen. Naast golf volg ik fanatiek de 
Formule 1 (en natuurlijk Max) en rijd ik graag op mijn Harley.

Wanneer ben je begonnen met golfen? 
Toen er eind jaren 80 plannen voor de aanleg van een golfbaan in Nunspeet waren, 
was dat natuurlijk het gesprek van de dag. Nieuwsgierig hebben wij dit alles gevolgd 
en zo zijn wij voorzichtig begonnen met golfen. Na het behalen van mijn GVB, 
speelde ik eerst alleen in een zondagmorgen groepje, maar nadat ik minder ben gaan 
werken kwam de Heerendag erbij en nu soms wel twee tot drie keer per week.

Wat is je handicap, hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?
Mijn handicap is 18.6. Echt stabiel is mijn handicap (nog) niet, maar zolang mijn handicap onder de 20 blijft, 
ben ik tevreden.

Wat is je favoriete club (stok) en waarom?
Net voor de coronaperiode heb ik een nieuwe set gekocht. Daar 
ben ik nog zoekende mee en moet ik vooral wennen aan de 
nieuwe afstanden, die ik met de diverse clubs gemiddeld sla. Met 
mijn nieuwe putter ben ik in ieder geval erg tevreden, maar de 
resultaten zijn er nog niet altijd naar.

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt 
en waarom?
Ik heb al op veel banen mogen spelen, met de competitie, met 
Club-18 en nu Medi ook speelt, ook samen met bevriende 
echtparen golfdagjes of -weekeindjes weg. Iedere baan heeft zo 
zijn eigen uitdagingen, maar elke keer als ik dan weer op Nunspeet 
kom, voel ik mij een bofferd.

Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt? Wat is je favoriete hole in Nunspeet 
en waarom?
Mijn beste ronde, ach dat zou ik niet meer weten. Met de zondagochtend groep heb ik in een ronde met 
Henri de Lau en Ronald Kok een keer een ‘hole in one’ mogen slaan op Noord-2. Je zou kunnen zeggen 
dat dat sindsdien wel mijn favoriete hole is geworden.

Wat doe je voor de vereniging?
Een vereniging kan zonder vrijwilligers niet bestaan, dus toen ik werd gevraagd voor de 
Heerendagcommissie ben ik tot deze commissie toegetreden. Ondertussen ben ik nu al ruim anderhalf 
jaar voorzitter van deze gezellige club mannen.

‘Iedere baan 
heeft zo 
zijn eigen 
uitdagingen, 
maar elke 
keer als ik op 
Nunspeet kom, 
voel ik mij een 
bofferd.
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Wat is het beste golfadvies dat 
je ooit hebt gekregen? 
Als ik ergens tegen aanloop, neem ik 
het liefst weer een paar lessen. Zowel 
van Brian als Carolien ontvang ik dan 
nuttige aanwijzingen, waar ik dan weer 
mee aan de slag kan. Laatst speelde 
ik met Ronald Gorel en hij wees mij 
er nog eens op dat te korte puts 
geen kans hebben gehad. Ach je leert 
constant en soms moeten basic dingen 
weer eens herhaald worden om beter 
te beklijven.

Wat is je grootste ergernis in de baan? 
Ik verbaas mij altijd weer over de vele niet teruggeplaatste divots, de niet herstelde pitchmarks en het vele 
rondslingerde afval. Ik weet zeker dat het echt niet alleen de greenfee speler is……. 

Aan wie geef je de Estafette Putter door?
Ik geef de estafetteputter door aan Jolijn van Rooijen. Ik heb voor het eerst met haar gespeeld tijdens 
de kennismakingswedstrijden voor de nieuwe leden en pas ben ik weer met haar ingedeeld tijdens de 
EVCO-RONA wedstrijd. Hoogste tijd dus om eens nader met haar kennis te maken! 
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Ingezonden door Sjon Selles

Deze keer neem ik jullie mee naar de Algarve, Portugal. Daar zijn legio mogelijkheden om van een 
prettige vakantie te genieten. Eerst maar eens op zoek naar goede accommodatie. Na lang speuren 
op internet vonden we via Marktplaats een huis dat werd verhuurd door een Nederlands stel. Het lag 
in het welbekende Hortas de Tabual, een gehucht wat centraal ligt in de ‘middle of bloody nowhere’, in 
het zuidwesten van de Algarve. Het huis was een aangename thuisbasis van waaruit we de Algarve 
gingen ontdekken. Een huis gelegen in de stilte die af en toe verstoord werd door een blaffende hond, 
kakelende kippen of zingende krekels.

Wie denkt in de Algarve in Portugal op vakantie te zijn heeft het mis. Portugees is hier de ‘tweede’ taal, 
er wordt voornamelijk Engels gesproken. Er zijn heel veel moderne urbanisaties gebouwd waar vooral 
veel Engelsen hun tweede huis hebben. Ook in de meeste dorpen en steden langs de kust spreekt 
iedereen Engels. Er zijn dagen geweest dat we met onze huurauto, jawel: een Golf, 50 kilometer 
noordwaarts moesten rijden om het echte Portugal te ontdekken. Oude huizen en boerderijen, 
aftandse auto’s, een sloffende bevolking die de warme temperaturen trotseert en alleen maar 
Portugees spreekt. Een enorm contrast met de Algarve!

En dan golfen natuurlijk. Er zijn meer dan 35 golfbanen in de Algarve die elk hun charme, schoonheid 
en uitdagingen hebben. Ik heb op drie banen gespeeld: Penina Hotel & Golf Resort, de Old Course 
Vilamoura en Palmares Beach & Golf Resort. Penina is de oudste golfbaan van de Algarve, deze werd 
aangelegd in 1966 door Sir Henry Cotton. Het is een Championship Course die erg bekend staat 
vanwege de fraaie ligging en begroeiing, het is een hele mooie ‘parkbaan’.

ACHTER DE BAL
DE CLUB
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Ingezonden door Sjon Selles

Ik kon in mijn golfballenverzameling niet zo snel een golfbal vinden met het logo van Penina; ik weet 
ook niet meer of ik er eentje heb aangeschaft. Ik vond wel de bal van de Old Course Vilamoura dus 
dan hier maar wat weetjes over deze baan. Het is de op één na oudste golfbaan in de Algarve en ook 
deze baan is werkelijk prachtig aangelegd in 1969. De prijzen voor greenfees vandaag de dag voor 
18 holes variëren tussen €77,00 en €170,00; het ligt er maar aan in welke periode van het jaar en op 
welke dag je komt golfen.

De baan van de Old Course Vilamoura heeft een ‘lengte’ van 5913 meter voor de heren vanaf geel, 
slope rate is 124 en de course rate is 71.1.
Voor de dames vanaf rood is de lengte 5086 meter met een slope rate van 127 en een course rate 
van 72.2.
De baan telt vier PAR-3, negen PAR-4 en vijf PAR-5 holes.
De kortste PAR-3 is 148 meter (dames 106 m) en de langste PAR-3  is 198 meter (dames 114 m).
De kortste PAR-4 is 260 meter (dames 252 m) en de langste PAR-4 is 400 meter (dames 354 m).
De kortste PAR-5 is 494 meter (dames 342 m) en de langste PAR-5 is 494 meter (dames 428 m).
In de baan is de aanblik van alle (veelal oude) pijnbomen geweldig. Mede door deze aanplanting is de 
baan in de loop der jaren ‘open’ gebleven: je raakt niet snel een bal kwijt.

Samenvattend kan ik zeggen dat de Algarve een uitstekend gebied is voor golfvakanties – voor het 
echte Portugal moet je hier niet zijn, dat begint minimaal 50 kilometer noordelijker.

Sjon Selles 

ACHTER DE BAL
DE CLUB


