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Van de redactie

De regels van ons geliefde golfspelletje zijn streng en vaak ingewikkeld.
Door een klein, maar hardnekkig virusje zijn de regels zelfs nog verder 
aangescherpt.
Maar onontkoombaar en laten wij blij zijn dat we nog steeds de baan in 
mogen! De vijfde nieuwsbrief van dit jaar bevat dan gelukkig ook gewone 
berichten, verslagen, meningen en regels.

Onze voorzitter trapt zoals gebruikelijk af en de Heerendag-, Damesdag-, 
Evenementen-, Wedstrijd- en Seniorencommissie laten van zich horen.

Ook het nieuwe World Handicap System (WHS) wordt onder de loep 
genomen en als we het over ingewikkeld hebben in de golfsport... nou, 
dit is er weer zo één!

De Estafetteputter is weer doorgegeven en ons commissielid Sjon neemt 
ons mee naar een mooi stukje Frankrijk. Voor elk wat wils dus weer en 
zeer lezenswaardig.

Wie iets leuks te vertellen heeft nodigen wij van harte uit om zijn of 
haar verhaal met ons te delen en zullen dit op de site of in de volgende 
nieuwsbrief publiceren.

Veel leesplezier en tot op de baan.
Blijf allemaal gezond!

De Communicatiecommissie.
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Van de voorzitter,

Na de aankondiging van wederom nieuwe maatregelen is het goede nieuws dat we gelukkig 
nog kunnen golfen en (voorlopig) wedstrijden spelen, maar het voelt toch anders. 

Vorige keer schreef ik al dat het Rijk een aangepast businessplan heeft moeten maken, één 
van de gevolgen daarvan is dat Brian Gee ons aan het eind van het jaar gaat verlaten. Brian 
gaat genieten van zijn welverdiende (vroeg) pensioen. Brian heeft ontzettend veel mensen, 
waaronder mij, leren golfen. Een paar aanpassingen in je swing en je voelde je weer een tour 
Pro…. Brian, namens alle leden wil ik jou bedanken voor alles wat je gedaan hebt voor de 
Nunspeetse. Dank daarvoor!

De algemene ledenvergadering is inmiddels gehouden in het theater “Veluvine” te Nunspeet. 
Helaas heb ik moeten constateren dat er door afzeggingen en het gewoon niet komen 
opdagen van mensen, achteraf gewoon op de club vergaderd had kunnen worden. Jammer 
van de gemaakte kosten. Op de vergadering zijn Jandaan Felderhoff en Linda Klomp unaniem 
benoemd en treden toe tot het bestuur.

Om te kunnen golfen moet er wel een starttijd geboekt kunnen worden en dat is de laatste tijd 
erg lastig. De oorzaak zit onder andere in het feit dat er meer gegolfd wordt, dit is overigens 
een tendens op de meeste golfbanen. Het Rijk heeft aangegeven om, naast de bloktijden 
in het weekend, vanaf nu ook bloktijden exclusief voor leden door de week beschikbaar te 
stellen. Dat is mooi!

Als laatste wil ik jullie nog even meenemen naar onze “test” tijdens de Gouden Putter 
wedstrijd. Persoonlijk heb ik daar iedereen weggestart en gevraagd om door te lopen, plaggen 
terug te leggen, pitchmarks te herstellen en te harken. Alle deelnemers vonden het tijd worden 
dat we aan deze punten inderdaad eens aandacht besteden. De laatste flight gaf aan dat de 
afspraken keurig gevolgd waren. Chapeau, hou vol! Een andere conclusie is wel dat een vierbal 
stableford, ondanks tijdsdruk, niet binnen 4 uur en 6 minuten 18 holes kan spelen. We gaan 
met het Rijk hierover in gesprek om te zoeken naar oplossingen.

Golfze allemaal en tot snel op de baan.

Groet,
Jacco van Dam
Voorzitter
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Heerendagcommissievan de #

Wij hebben nog steeds te maken met de diverse Corona protocollen en deze zijn bij dit schrijven nog 
weer eens aangescherpt. Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld proberen wij zoveel mogelijk onze 
planning aan te houden en/of er leuke alternatieven voor te bedenken. 

Heerendaguitje Hattem
Helaas hebben wij onze golfdag op 22 oktober in Hattem, 
met aansluitend diner bij De Franse School, moeten 
annuleren vanwege de verscherpte Corona maatregelen. 
Wij hopen dat, zodra de situatie dit weer toelaat, hier 
alsnog een vervolg aan te geven onder het mom van 
“wat in het vat zit, verzuurt niet”.

Homar trofee
De Homar Trofee dit jaar ging ook niet door i.v.m. de beperkte 
ruimte bij Ni Hao. Wel zijn er weer een groot aantal (dit jaar kanariegele) Homar polo’s uitgereikt aan 
de dagwinnaars, zij het dat er nu op iedere lus een polo te winnen viel. De laatste polo’s van dit jaar zijn 
inmiddels uitgereikt. Homar, ontzettend bedankt weer voor deze sponsering!

Ballensponsor
Onze specials, zoals de longest en de neary, worden meestal beloond met een doosje ballen. Wij zijn blij 
u te kunnen melden dat deze ballen gesponsord gaan worden door “Ebbens Architecten” uit Leusden.
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Hakronnetje 
Zoals wellicht bekend, worden geslagen birdies op de Heerendag beloond met een 
Hakronnetje (flesje whisky), aangeboden door de firma Hakron. Onze sponsor heeft dit jaar 
te kennen gegeven dat mannen die een birdie slaan op de ‘Hakron hole’ (oost-8) een groter 
Hakronnetje in ontvangst kunnen nemen. Jan Meijboom en Henk Eilander waren de eerste 
heeren die beiden op dinsdag 30 september voor het eerst dit grotere Hakronnetje mee naar 
huis mochten nemen. Heeren gefeliciteerd!

Wedstrijdkaarten
Wij willen er toch maar weer eens de nadruk op leggen dat alle scorekaarten, of je ze nu wel 
of niet invoert, na de wedstrijd gedeponeerd moeten worden in de gereedstaande doos bij de 
kiosk in de hal. Invoeren kan weer bij de kiosk in de hal of op je mobiele telefoon. Mocht je je 
kaart bij het inleveren in de doos nog niet hebben ingevoerd, dan zal de wedstrijdleiding hier 
voor zorgdragen.

s

 ÷
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Vanuit de Wedstrijdcommissie

Beste clubleden,
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we gisteravond (dinsdag 
13 oktober) de nieuwe maatregelen gehoord van het kabinet voor de 
‘gedeeltelijke lockdown’. Gelukkig voor ons allen mag de golfbaan open 
blijven en kunnen we lekker naar buiten de baan in om tegen onze golfbal 
te blijven slaan. Laten we onderling zorgen voor voldoende afstand en ons 
houden aan de regels, zodat we onze hobby kunnen blijven uitoefenen.

In plaats van te mopperen over wat niet kan, probeer ik focus te houden 
op wat wel kan en daarvan te genieten. We mogen nog wedstrijden 
organiseren op de Nunspeetse! 

Wat staat er op het programma voor de komende maanden: op zondag 1 
november spelen we de wedstijd Less is more, een strokeplay wedstrijd 
waarbij het de uitdaging is om met zo min mogelijk slagen je ronde te 
spelen. In de herfst/winter staan er altijd wat andere spelvormen op de 
agenda, zoals Par tegen Bisque (zaterdag 21 nov), mixed greensome 
(zondag 6 december), wildwedstijd (zaterdag 19 december), de 
nieuwjaarswedstrijd (zaterdag 2 januari). Mijn favoriet is drie golfclubs en 
een putter (zondag 17 januari), waarbij je vooraf dient na te denken welke 
clubs je gaat gebruiken. Welke van mijn clubs kan ik op meerdere afstanden 
benutten? Neem ik mijn driver mee, of toch mijn houten 5, of mijn langste 
ijzer? Met welke club kom ik het beste uit de bunker? Drie clubs is heel 
weinig, als je naast die putter normaal toch 13 andere clubs kunt kiezen. 
Kijk voor het volledige programma tot en met februari op onze website.

In de maanden juni tot heden was het animo voor inschrijven bij 
wedstrijden groot. Dit is fijn! De Wedstijdcommissie doet voor elke wedstijd 
het ultieme om nog extra starttijden bij te krijgen, zodat we iedereen van 
start kunnen laten gaan. Helaas lukt ons dat niet altijd. Frustrerend is het 
dan als bij wedstijden met mindere weersvoorspelling het de ene na de 
andere afzegging ‘regent’. Ook in de komende maanden zal het weer niet 
altijd gunstig zijn, echter laten we toch met elkaar afspreken dat als je je 
inschrijft voor de wedstrijd, je in principe ook komt.

Geniet van het golfen en ‘buiten zijn’ de komende maanden op onze mooie 
golfbaan!

Saskia ten Have
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Datum  :  28 december 2020
Tijd  : 10.30 uur

Wij hebben nog 1 wedstrijd in de planning staan, 
namelijk het oliebollentoernooi.  Deze wordt 
gehouden op maandag 28 december om 10.30 
uur. Tenminste als er shotgun gespeeld mag 
worden. Het is heel goed mogelijk dat er maar 
72 deelnemers mee mogen doen, wij moeten 
afwachten wat de mogelijkheden dan zijn. Vorig 
jaar waren er 110 deelnemers, wij hopen dat het 
ook dit jaar mogelijk is, maar het blijft afwachten. 

Ondertussen beraden wij ons op het programma 
voor 2021 en we hopen dat alles dan weer 
“normaal” kan draaien.

Namens de Evenementencommissie

Paula van Petegem

Evenementencommissie

Als Evenementencommissie kijken we nog even terug op onze 
laatste wedstrijd, de Battle of the Sexes. Met 64 deelnemers was het 
een prima bezetting en er werd flink gestreden door de verschillende 
flights. Helaas werd het weer steeds slechter en waren er flights die 
de laatste 9 holes in de (stromende) regen hebben moeten spelen. 
De heren hebben met een forse voorsprong gewonnen.  De catering 
door de baan was weer heerlijk, met dank aan de keuken.

OLIEBOLLENTOURNOOI
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HET WORLD HANDICAP SYSTEM

Er waren in de afgelopen decennia 
wereldwijd zes verschillende 

handicapsystemen in gebruik die elk op 
een verschillende wijze de handicap 

van spelers berekenden. Met het 
World Handicap System (WHS) 

wordt de handicap van iedere 
speler op dezelfde manier bepaald 
en dus ook overal geaccepteerd. 
Sommige landen werken nu al 
met WHS, anderen volgen nog. 
In 2021 is in de hele wereld het 
WHS ingevoerd en kun je in 
alle landen qualifying ronden 
en -wedstrijden spelen. 

 Wat zijn de belangrijkste  
          veranderingen?

1
Op het moment dat het WHS ingevoerd wordt, zullen de meeste spelers een andere handicap krijgen. 
Hun WHS-handicap zal afwijken van hun laatste EGA-handicap voor de invoering. En…. bij veel spelers 
zal “de eerste WHS-handicap” hoger zijn dan “de laatste EGA-handicap”. Dat komt omdat de WHS-
handicapberekening heel anders werkt dan die van het huidige EGA-systeem.

2
Hoe meer wedstrijd- en qualifying scores je in je handicaprecord hebt, hoe reëler je handicap zal zijn en 
des te groter de kans dat je WHS-handicap een goede afspiegeling is van je spelniveau.

3
Je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste acht “dagresultaten” over je laatste 
20 wedstrijd- en qualifyingronden. Daarom is het vanaf nu belangrijk om een ronde zo goed mogelijk 
af te maken, ook wanneer de buffer uit zicht is. Want als een minder goede score toch deel gaat 
uitmaken van je beste acht scores, dan levert een score met als equivalent 31 stablefordpunten een 
aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 stablefordpunten.

4
Je kunt je toekomstige WHS-handicap niet eenvoudig zelf berekenen, maar al voor de invoering van 
het WHS krijg je op je digitale NGF-pas te zien wat je WHS-handicap op dat moment is. De verwachting 
is dat medio november je de eerste keer je WHS-handicap kan zien.

5
Na de invoering van het WHS kan een ronde die beter is dan je handicap leiden tot een lagere handicap 
maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. En een slechte ronde leidt niet per definitie tot een hogere 
handicap.

6
Na de invoering van het WHS mag iedereen (ook spelers met een handicap van 4,4 en lager) qualifying 
ronden spelen, ook over 9 of meer holes.

7
Een qualifying kaart over bijvoorbeeld 12 of 14 holes? Het behoort na de invoering van het WHS tot de 
mogelijkheden, maar er zijn strikte voorwaarden aan verbonden.
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Bovenstaande punten zijn een kleine greep uit alle veranderingen. Wil je meer weten 
over het WHS? Kijk dan eens op deze website.  Hier vind je alle uitleg over het 
nieuwe handicapsysteem. Mocht je vragen hebben? Neem dan contact op met de 
Handicap- & Regelcommissie.

De Stableford als spelvorm verdwijnt niet, maar stablefordpunten zijn niet langer de 
rekeneenheid voor een handicapaanpassing. De basis voor elke in te leveren score 
zijn de bruto scores per hole. Maar als de spelvorm stableford is, dan kan men op het 
moment dat er niet meer gescoord kan worden de bal oppakken en wordt voor de 
holes zonder score (de zogenaamde streep) in de software automatisch een netto 
double bogey ingevoerd. Een netto double bogey is de score op een hole die nul 
stablefordpunten oplevert.

Als je na invoering van het WHS een score invoert, krijg je meteen te zien wat je 
vermoedelijke nieuwe handicap is, maar pas de volgende ochtend weet je definitief 
wat je nieuwe handicap is. Bij extreem mooi of slecht weer, of bij een zeer makkelijke 
of lastige setup van de baan, kan er aan het eind van de dag een correctie op je score 
plaatsvinden en kan je handicap ’s nachts nog aangepast worden. Dit heet de Playing 
Conditions Calculatie (PCC). De PCC wordt elke dag automatisch berekend voor elke 
baan. En de PCC wordt bepaald op basis van álle ingeleverde qualifyingscores op de 
baan – zowel wedstrijdscores als de scores van qualifyingronden – van spelers met 
een handicap onder 36.

10
Als er 20 of meer scores in je handicapgeschiedenis zitten, zal je WHS-handicap 
bij tijdelijk vormverlies niet extreem snel stijgen. Bij minder dan 20 scores in je 
geschiedenis is dat wel mogelijk.

11 Een extreem goede ronde wordt beloond met een extra verlaging van een handicap.

HET WORLD HANDICAP SYSTEM
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https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem
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DE DAG NADAT:
 
Er weer een persconferentie werd gehouden.
 
Onze horeca weer moet sluiten, hoe triest voor ons allemaal.
Maar, gelukkig de baan nog open mag blijven.
 
Binnen de Damesdag is er, net zoals voor alle andere wedstrijden niet zoveel 
mogelijk.
Zo is onze pompoenen wedstrijd van 13 oktober gecanceld.
De najaarscompetitie van de NGF gecanceld.

MAAR:
Gelukkig hebben wij van onze Damesdag een matchplay 
wedstrijd Het Verwaeyde Zwijntje. 

Er zijn 6 poules van 5 dames. Er wordt 4 keer gespeeld 
en dan gaan de 2 beste van iedere poule door. Dit wordt 
herhaald totdat er 2 dames overblijven en die dan tegen 
elkaar strijden voor een plekje op het bord in de hal.

Rest ons nog te zeggen, blijf gezellig komen zolang het kan en
geniet van de prachtige natuur op onze baan.

Tineke Jager,
Voorzitter Damesdag
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 SENIORENCOMMISSIE

De Senioren Social Mix draait ook dit seizoen, met letterlijk en 
figuurlijk donkere wolken boven ons hoofd, op volle toeren. 
Iedere donderdag zijn zowel de 18-holes- als de 9-holes 
wedstrijd volledig bezet met deelnemers en we zien ook nog 
steeds nieuwe gezichten. Het is mooi dat het kan, ondanks de 
beperkingen in de horeca.
Op 29 oktober “vierden” we de kampioenen van de zomerperiode 
Koos Versteeg en Hanneke Looijen. Zij zijn de eersten die in 
het bezit komen van de nieuwe trofee, de Seniorenbal.

Oktober 2020

Op 12 november worden vervolgens de eerste nazomerkampioenen 
(wedstrijden september-oktober) bekend gemaakt. Bij het ter perse gaan 
van deze nieuwsbrief is de strijd nog volop gaande.

Van 5 november tot medio december was het voornemen om de 
WINTERFIT weer op te starten. Vanwege de Covid-19 kan dit helaas 
niet doorgaan. De fysieke trainingen voor stramme senioren zou onder 
leiding van de golfpro Brian Gee en de golffysiotherapeut Patrick van 
der Meijden zijn. Bij aanvang van het nieuwe seizoen proberen we 
dit aanbod opnieuw te doen, helaas zonder Brian, omdat hij per 1 
januari vertrekt. Zijn enthousiaste opzet zal blijvend door ons worden 
gewaardeerd en gememoreerd.

Een hartelijke groet vanuit de seniorenhoek voor de zieke medeleden, 
helaas zijn er op dit moment een aantal die niet mee kunnen spelen. We 
wensen hen een spoedig herstel.

Er zijn nog geen andere plannen op dit moment, maar de 
Seniorencommissie staat open voor 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
Senioren Commissie 
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De Estafetteputter
Jolijn van Rooijen - Breunesse 

Wat een leuke verrassing om de Estafetteputter te krijgen. Dank je wel Coen.

Wie is Jolijn van Rooijen - Breunesse?
Met mijn man Jan woon ik in Ermelo. Bij ons huis hebben we twee pony’s en twee 
Mechelse herders lopen. Ik ben 62 jaar. Ik heb 40 jaar in de ouderenzorg gewerkt. Nu 
werk ik nog een aantal uren bij “Meerinzicht” met standplaats Harderwijk.

Wanneer ben je begonnen met golfen? 
Mijn man is eerst begonnen met golfen op zijn 71e, dat is nu zeven jaar geleden. 
Maar ik had daar toen helemaal geen interesse in. Ik was druk met mijn werk, de 
dieren en de zorg voor mijn moeder als mantelzorger. Tot ik twee jaar terug stopte 
met het werk in de ouderenzorg. En het golfen mij toch ging interesseren .Via de 
personeelsvereniging van mijn werk bij de gemeente, was er een leuke aanbieding 
om je GVB te halen. Ik heb mijn GVB gehaald bij Dorhout Mees in Biddinghuizen. 
Mijn man was lid bij Golfclub Harderwold en ik ben daar ook lid geworden.

Wat is je handicap, hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?
Mijn handicap is 39. Ik kan zeggen dat mijn handicap heel stabiel is, want ik ben 
al een jaar lang niet naar beneden gegaan. Vorig jaar ging ik van 53 naar 39, dat 
was een heel eind naar beneden. Daar later meer over.
Op het moment krijg ik les van Brian Gee. Zo jammer dat hij stopt met les 
geven eind van dit jaar. Dus snel nog een nieuwe leskaart gekocht en de lessen 
ingepland. Brian leert me op een andere wijze golfen. Op mijn vraag aan hem 
of mijn handicap nog eens naar beneden zal gaan, was hij optimistisch, kan nog 
wel 1,5 jaar duren….maar ja dan toch.

Wat is je favoriete club (stok) en waarom?
Mijn favoriete club is de houten 5, niet dat ik deze club al helemaal goed 
beheers, maar als ik de bal goed raak, maak ik afstand. Maar ook de pitching 
wedge, ik heb nu geleerd om daar mooie chipjes mee te maken.

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt 
en waarom?
Omdat ik nog niet zo lang golf ben ik nog niet op veel 
verschillende banen geweest. Het Rijk van Nunspeet is een 
prachtige baan, in het bos, alle jaargetijden zijn zo mooi, de 
bloeiende heide langs de baan. Maar de golfbaan Golf4All 
Harderwijk is ook geweldig, met zijn uitdagende waterpartijen. En 
dan gewoon in Ermelo, The Links Valley, zo’n schitterende golfbaan! 
Het geeft mij het gevoel of ik in het buitenland aan het golfen ben.

Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt? Wat 
is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
De beste ronde die moet nog komen en mijn favoriete hole van 
Het Rijk van Nunspeet heb ik nog niet ontdekt.
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Wat doe je voor de vereniging?
Ik neem deel aan wedstrijden die 
georganiseerd worden en geniet 
daarvan.Zo heb ik meegedaan 
aan de stamppotten wedstrijd, de 
vriendinnendag en de EVCO-RONA 
wedstrijd. Af en toe doe ik mee met 
de senioren mix. Langs deze weg wil 
ik graag mijn complimenten geven 
en dankzeggen aan al degenen die 
zich inzetten om deze activiteiten tot 
een succes te maken. Alle activiteiten 
worden TOP georganiseerd.

Wat is het beste golfadvies dat 
je ooit hebt gekregen? 
Ik heb op de golfbaan van Golf4All 
Harderwijk golfles gehad van 
JelleTarnoczy. Ik wilde, toen ik begon 
met golfen, heel graag mijn handicap 
naar beneden krijgen, was daar ook fanatiek in. Maar golfen doe je maar niet zo en is toch veel moeilijker 
dan ik dacht. Jelle zei tegen mij, mensen die zo fanatiek zijn als jij en het lukt ze niet, dat zijn degenen die 
afhaken. Jelle gaf mij het advies om niet voor de punten te golfen. Dus ik heb de knop omgedraaid, een 
jaar lang niet voor de punten gespeeld en op een gegeven moment ging ik van handicap 53 naar 39.Nu 
heb ik ook weer het advies van Jelle ter hand genomen. Zolang je maar plezier in het spel houdt.

Wat is je grootste ergernis in de baan? 
Dat is wat al eerder geschreven is, het niet terug leggen van de uitgeslagen plaggen (divots). Nunspeet is 
zo’n prachtige golfbaan, dan is het erg jammer dat door het niet terugplaatsen schade wordt veroorzaakt 
aande baan. Met elkaar kunnen we hier zeker wat aan doen! 

Aan wie geef je de Estafette Putter door?
Het is mij een waargenoegen om de estafetteputter door te geven aan Marya Hein. 
Ik heb een paar keer bij haar in de flight gespeeld en dat was heel aangenaam. Het 
was een mooie gelegenheid om haar beter te leren kennen.
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Ingezonden door Sjon Selles

Golf de la Marterie, Frankrijk

Deze keer neem ik u mee naar Frankrijk. In 2016 is Frankrijk opgedeeld in 13 nieuwe bestuurlijke 
regio’s. Het departement Dordogne werd met andere departementen samengevoegd in de nieuwe 
regio “Nouvelle-Aquitaine”. Deze regio is de grootste van Frankrijk en is qua oppervlakte groter dan 
Oostenrijk! Nouvelle-Aquitaine is ook de streek met aansprekende namen als Bordeaux en het Cité 
du vin, Lascaux en de Vallée de la Dordogne, Biarritz en Frans Baskenland, Poitiers en Futuroscope, 
Cognac, Pau en de Pyreneeën, Limoges. De regio beschikt over ambachtelijke knowhow op allerlei 
gebied. De streek heeft 750 kilometer kustlijn met zandstranden, havens van Bayonne tot La Rochelle, 
het 110 m hoge duin van Pilat dat over het Bassin d’Arcachon uitkijkt en de eilanden van de Charente 
(Île de Ré, Île d’Oléron enz). Tot zover de topografische achtergronden.

Marian en ik hebben diverse keren in deze regio vakantie mogen genieten waaronder ook in het 
departement van de Dordogne. We hebben meerdere keren genoten van deze streek omdat er 
ontzettend veel bezienswaardigheden te ontdekken zijn. Denk daarbij niet alleen aan de glooiende, 
soms bergachtige landschappen met diverse begroeiing. Ook de vele valleien zijn adembenemend 
mooi, vooral die waar de rivier de Dordogne door stroomt. Als bezoeker is het moeilijk een keuze te 
maken wat je gaat bewonderen! Dat geldt ook voor de lijst van de vele kastelen die er in dit gebied 
staan. Van de vele kastelen en burchten die Marian en ik hebben bezocht was Chateau des Milandes 
toch wel het meest indrukwekkende. Josephine Baker woonde hier lang. Zij was een stijl icoon, 
danseres, verzetsvrouw in Frankrijk tijdens de tweede wereldoorlogen  en later ook moeder van 12 
door haar geadopteerde kinderen met negen nationaliteiten. Zij kocht dit kasteel en investeerde er haar 
fortuin in om er een mooie attractie van te maken maar dat bleek voor haar uiteindelijk een bodemloze 
put. Tot zover de historie. 

ACHTER DE BAL
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Ingezonden door Sjon Selles

In de regio Nouvelle-Aquitaine liggen volgens Leading Courses 30 golfbanen met negen 
holes, 57 banen met minimaal 18 holes, 14 banen met minimaal 27 holes en drie banen met 36 
holes. Hier zitten waarschijnlijk dubbelingen bij maar dit terzijde, er is volop keuze om in deze regio 
een mooie golfbaan te vinden. Ik heb op diverse banen kunnen spelen en in deze editie licht ik de 
golfbaan Golf de la Marterie toe. Deze golfbaan ligt ca. 40 kilometer ten noordwesten van de bekende 
plaats Sarlat-la-Canéda. Er zijn maar weinig stukken rechte weg die naar deze golfbaan leiden dus 
het is bij voorbaat al een mooie route (vind ik althans) om er te komen. Golf de la Marterie is een 
van de banen van de golfbaanexploitant Blue Green, de grootste golfbaanexploitant in Europa, met 
meer dan 50 golfbanen in eigen beheer. In Nederland werkt deze exploitant o.a. nauw samen met de 
golfbaan Prise d’Eau.

Golf de la Marterie ligt op een schitterend glooiend landgoed waardoor je van magnifieke uitzichten 
kunt genieten tijdens je spel. De golfbaan is een PAR 73 met een totale lengte van 4724 meter 
(dames-rood) en 5465 meter (heren-geel). De achttien holes bestaan uit drie PAR 3 holes, elf PAR 4 
holes en vier PAR 5 holes. De langste PAR 5 is hole 10: 456 meter voor heren en 408 voor dames. De 
kortste hole is hole 3: 108 meter voor de heren en 91 meter voor de dames. De slope rating is 126 
voor heren en 127 voor dames. De prijzen van greenfees variëren, het hangt er vanaf of je online een 
tee-time reserveert of via de telefoon, maar het kost tussen de €40 en €60 om hier te mogen spelen, 
ongeacht op welke dag.
Voor meer informatie: https://bluegreen.fr/marterie/ 


