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Alweer de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere jaar 2020. Wat 
hebben we allemaal niet mee moeten maken dit jaar en vooral 
ook moeten laten! 

Niet het jaar dat wij allen voor ogen hadden, zonder competitie, 
zonder een gezellige 19e hole na de diverse wedstrijden, geen 
prijsuitreikingen waarbij glorieuze en soms onverwachte winnaars 
in het zonnetje konden worden gezet…….
Maar we konden toch veel wedstrijden spelen en er gebeurt nog 
steeds van alles op de Nunspeetse!
Vandaar ook dat er weer een volle nieuwsbrief kan verschijnen.

De voorzitter lucht zijn hart, alle commissies leveren weer hun 
bijdrage met verslagen, plannen en wetenswaardigheden. Vooral 
de regelcommissie heeft een belangrijk stuk over de planning
voor het invoeren van het nieuwe handicap systeem, het WHS ( 
World Handicap System).
Sjon Selles zet zijn club weer achter een ander golfballetje en de 
stichting Old Grand Dad doet nog een oproep.
En dan nog een prominent gebeuren: Brian Gee neemt na dertien 
jaar helaas afscheid als professional van de Nunspeetse! Een 
afscheid van een gewaardeerde en bevlogen golf pro.

Een interessante nieuwsbrief derhalve en wij wensen iedereen 
veel leesgenot.

De Communicatiecommissie wenst  alle leden en medewerkers 
van het Rijk  gezonde, veilige en voorspoedige feestdagen toe, een 
stiller uiteinde dan anders en een heel goed, gezond en “normaler” 
2021!
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MENSEN WAT EEN SLECHT JAAR…..
Dit was het eerste wat in me opkwam bij het schrijven van deze laatste nieuwsbrief in 2020. Maar nu 
ik er langer over nadenk was 2020 dat niet alleen maar. Resultaten, succes en prijzen, het is absoluut 
mooi, maar gezondheid en plezier hebben in wat je doet is toch echt het allerbelangrijkste. En dat 
laatste vinden velen van jullie op de golfbaan. Alhoewel ik bij veel leden ook regelmatig hoor dat het 
plezier van een rondje golf of het verenigingsleven een beetje wegebt. Dat kan en mag natuurlijk niet 
gebeuren! Gelukkig kunnen we daar, net als bij het virus, met z’n allen wat aan doen.

Reden voor mij om weer het nodige met jullie te delen.

DRUK TOT DE TWINTIGSTE MACHT
Druk, druk, druk. In de baan, op de club, op de driving-range, bij de oefenfaciliteiten en op de 
parkeerplaats. Eigenlijk overal. Vanaf april tot nu, gekkenhuis. En hoe kan dat toch? Extra leden, 
zeker! Een behoorlijke grote aanwas, maar dat moeten we aankunnen qua capaciteit, zegt het Rijk. 
De corona maatregel met tweeballen om de zes minuten heeft ook niet echt geholpen. Daarnaast is 
de Nunspeetse een lastige baan en veel golfers liggen dan ook meer in het bos, dan………. enfin, drie 
minuten zoeken is de oplossing. Maar om de doorstroming te bevorderen zou iedereen ook eens 
op hole 6 of 13 kunnen checken of je nog op tijd loopt (twee uur voor negen holes), zo niet, speel 
sneller of sla een hole over. Heb je een flight achter je die sneller is, laat ze dan door. Dit vergroot het 
golfplezier voor iedereen!

TIJD IS TIJD
Geen starttijd is niet spelen. Helemaal duidelijk en helemaal helder. Maar om een starttijd te 
bemachtigen moet je twee weken van te voren tot middernacht opblijven, lang leve de rode wijn en 
Netflix. Hier komen bij het bestuur de nodige klachten over. Een pasklare oplossing is hier helaas niet 
voor. We hebben exclusieve starttijden voor leden zowel door de week als in het weekend, maar dat 
is blijkbaar niet voldoende. Zou het Rijk er meer beschikbaar willen stellen? Zou het helpen als we 
drie weken van te voren kunnen boeken? Zijn we bereid meer te betalen voor een rondje prime time 
of meer leden exclusiviteit? Het heeft onze aandacht.

ZWEMBROEK
Een zwembroek is om mee te zwemmen, dat weten we allemaal. En als je het zwembad verlaat doe 
je weer de gewone kleding aan, ook dat weten we allemaal. Maar wat we allemaal nog niet weten is 
het volgende…, als je een mooie plag slaat leg je deze terug!, als je in de bunker ligt ga je hem na je 
slag netjes harken!, als je een prachtige hoge bal op de green slaat herstel je de pitchmark! Spreek 
elkaar hier op aan! Ook dit vergroot het golf plezier voor iedereen.

Het voelt misschien als een streng woordje van de voorzitter, maar we moeten er voor waken dat er 
teveel irritatie ontstaat over zaken die we uiteindelijk zelf in de hand hebben.

Ten slotte wens ik u allen een mooi uiteinde van 2020 en totdat het tegendeel bewezen is gaan we 
‘gewoon’ visualiseren dat 2021 een mooier en beter jaar wordt. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Groet,
Jacco van Dam
Voorzitter
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Afscheid Brian Gee

Zoals velen van jullie inmiddels weten gaat Brian 
Gee met ingang van 23 december a.s. het Rijk 
Golfbanen verlaten.

Vanaf zijn 16e jaar is Brian al golfprofessional met 
een prachtige carrière als “playing pro” en als 
teaching pro.
Geboren in Liverpool (en dus nog altijd supporter 
van de gelijknamige voetbalclub), kwam Brian in 

1977 naar Nederland en begon hier zijn loopbaan op de Old Course in Amsterdam.
Ook was hij vijf jaar lang pro op de Domburgse. In 1986 begon hij zijn werk als teaching professional op 
het Rijk van Nijmegen, waar hij maar liefst 21 jaar les heeft gegeven, o.a. aan Robert Jan Derksen.

In 2007 vervolgde hij zijn werk in Nunspeet en heeft dus tot op heden 13 jaar lang getracht ons het 
lastige golfspelletje bij te brengen en onze prestaties in de baan te verbeteren. Ook zijn gerichte 
oefenstof als voorbereiding voor diverse competitieteams heeft velen geweldig geholpen.

Brian: “ het niet verlengen van mijn contract kwam wel als een verrassing en ik had nog graag een jaar 
of twee door willen gaan met lesgeven, vooral nu het aantal leden van de vereniging met meer
dan 200 is toegenomen en mijn agenda overvol is geworden.
Maar ook bij het Rijk zijn in de organisatie de gevolgen van het Corona -virus duidelijk voelbaar.
Ik heb altijd met heel veel plezier in Nunspeet gewerkt, op een prachtige golfbaan en heb een mooie 
band opgebouwd met vele leden van de vereniging. 
Het werken de laatste paar jaren met Peter Hemmen als general manager verliep voor mij uitermate 
plezierig en in een heel prettige sfeer.”

Tijd nu voor Brian om meer tijd te besteden aan familie en aan zijn grote hobby, het hickory golf. Niet 
alleen in zijn werkplaats thuis, waar hij oude hickory golfclubs restaureert, maar ook op de baan.
Brian  behoort niet alleen als speler  in Europa bij de top drie op dit gebied, maar ook wereldwijd behoort 
hij tot de absolute top. En hickory golf is nog een stuk lastiger dan het normale golf met zijn moderne 
materialen. Ook is hij voorzitter van de “Hickory Society”. 
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Hij speelde twee jaar geleden in het Europese Hickory team de “Hickory 
Ryder Cup” tegen het team van de USA. Een geweldige eer!
Ook gaat Brian straks weer op de (gewone) senior professional tour 
spelen en blijft derhalve PGA professional.Hij was al zes maal (!) 
Nederlands kampioen bij de PGA senior professionals en drie maal  PGA 
kampioen. Voldoende plannen voor de toekomst dus.

Wij wensen hem heel veel plezier 
met zijn toekomstige activiteiten en 
bedanken hem voor zijn geweldige inzet 
voor al zijn leerlingen en de prettige 
en gezellige uren die wij allemaal 
met hem hebben doorgebracht op de 
Nunspeetse.
Helaas kon er in deze bijzondere 
tijd geen afscheidsreceptie worden 
georganiseerd, wat uiteraard
wel gepland stond.

Via deze weg dus voor iedereen een wat karig afscheid, maar individueel kan men de komende 
dagen Brian nog even spreken, hoewel zijn agenda tot het laatste moment vol is!

Brian, het ga je goed en nogmaals bedankt voor jouw toegewijde en geweldige lessen, 
aanwijzingen en gezelschap!  Niet alleen een kundige teaching pro, maar je was 
vooral ook een aimabel mens!

We hopen allemaal je af en toe nog eens te zien.

FTK (Communicatiecommissie) / Brian Gee
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Heerendagcommissievan de #

2020, een turbulent jaar. 

Januari begon rustig, maar in februari bereikte het Coronavirus Europa. Er volgden tal van beperkende 
maatregelen. Ook voor ons geliefde spelletje golf had dit gevolgen. Van helemaal niet spelen tot 
spelen met beperkende maatregelen Om samenscholingen zoveel mogelijk te beperken, werd er geen 
inschrijfgeld meer geïnd en mochten prijsuitreikingen niet meer plaatsvinden.

Maar wat was het fijn om toch weer Heerendagen te mogen organiseren. Al snel kregen wij de kriebels, 
dat het weer ergens om moest gaan. Maar hoe ga je dit dan verantwoord doen, met al die beperkte 
maatregelen? Hoe ga je het inschrijfgeld innen bijvoorbeeld? Onze penningmeester is hier mee aan de 
slag gegaan en binnen no time waren wij in het bezit van twee pinapparaten. Toen de regels strenger 
werden, werd iedereen gevraagd zijn inschrijfgeld van te voren over te maken. Administratief een hele 
klus, maar hierdoor is de prijzentafel wel iedere week goed gevuld, met dank ook aan onze sponsors. Al 
onze prijswinnaars krijgen iedere week persoonlijk bericht en kunnen hun gewonnen prijs de volgende 
wedstrijd afhalen. Ook konden wij hierdoor, met hulp van het team van chef-kok Evert, regelmatig 
zorgen voor heerlijke verrassingen door de baan. Kortom het vergt wel wat organisatie en inspanning, 
maar wij kunnen nu ondanks alle maatregelen, wat ons betreft, terug kijken op gezellige en succesvolle 
Heerendagen. Ook alle lof voor onze deelnemers, die ondanks de vele wijzigingen c.q. aanpassingen, 
geen onvertogen woord hebben laten horen. Chapeau!

Y
÷

John Schouten
John Schouten heeft, vanwege privé omstandigheden, besloten 
om zijn lidmaatschap van “De Nunspeetse” per 1 januari 2021 
op te zeggen. Dit betekent helaas dan ook dat hij geen deel 
meer uit zal maken van onze Heerendagcommissie. John heeft 
zich ruim zes jaar zeer verdienstelijk gemaakt. Ook is hij zes 
keer betrokken geweest bij de organisatie van het meerdaagse 
Heerendag uitje. Verder was hem niets te veel. Wij willen hem 
dan ook via deze weg hartelijk bedanken voor zijn inzet en hem 
als dank uitnodigen om als onze gast in 2021 vier Heerendagen 
mee te spelen. 
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Wim Cofino
De Heerendagcommissie verwelkomt Wim Cofino 
als nieuw commissielid. Wim is 68 jaar, geboren in 
de Verenigde Staten, al weer 56 jaar woonachtig in 
Nederland en tot Nederlander genaturaliseerd. Wim zijn 
kennismaking met het golfen was in 1993 in Schotland. 
In 1998 ging hij in Harderwijk wonen en werd hij lid 
van Dorhout Mees. In 2011 maakt hij de overstap naar 
Harderwold en vorig jaar is hij lid geworden van De 
Nunspeetse. Wim heeft ervaring als commissielid, zo heeft 
hij in de herencommissie van Harderwold gezeten en daar 
menig steentje bijgedragen. Het opheffen van Harderwold 
was dan ook een koude douche. Toen hij gevraagd 

Vervolg Heerendagcommissie

Covid-19 zorgde voor een turbulent jaar met helaas ook persoonlijk leed en confronteert ons met een 
gevoel van machteloosheid. Toch hopen wij dat met de komst van de vaccinatiemogelijkheden er weer 
een lichtpuntje in de tunnel gaat schijnen. Verder rest ons iedereen hele fijne dagen te wensen en wij 
zien jullie allen graag weer op onze Heerendagen in 2021!



HET WORLD HANDICAP SYSTEM

Hoe verloopt de transitie van EGA- naar WHS-handicaps?

Op 1 maart 2021 wordt het Wereld Handicap Systeem in Nederland ingevoerd, onder voorbehoud dat technische 
zaken voorspoedig blijven verlopen. Om de transitie in goede banen te leiden, is er een overgangsperiode van 
december 2020 tot eind februari 2021. Hieronder wordt deze transitieperiode en het tijdpad toegelicht: 

Fase 1: de eerste voorbereidingen (december 2020 tot 4 januari 2021)
-  Achter de schermen bij de NGF worden softwaretests en WHS-handicapberekeningen uitgevoerd.
-  Na 16 december zal de Handicap- & Regelcommissie een ledenlijst opvragen bij de NGF waarop per lid (per  
 NGF-nummer) zowel de EGA-handicap als de WHS-handicap wordt aangegeven. 
-  Golfers kunnen in deze periode gewoon qualifying scores inleveren. Golfbaan Het Rijk van Nunspeet is   
 alleen niet meer qualifying sinds vrijdag 4 december.

Fase 2: Dubbele handicap (4 januari tot 1 maart 2021)
-  Vanaf 4 januari 2021 zal zowel de te verwachten WHS-handicap als de actuele EGA-handicap van golfers  
 getoond worden op hun digitale NGF-pas in de app GOLF.NL. Als het goed is wordt ook in de clubsoftware  
 (Proware) zowel de WHS- als de EGA-handicap getoond (dit is uiteraard afhankelijk van de voortgang bij  
 Proware). 
-  Vanaf 4 januari kunnen spelers en de Handicap- & Regelcommissie de achterliggende (maximaal) 20 scores  
 zien waarop WHS-handicaps zijn gebaseerd. De “WHS-scores” zullen te zien zijn in de app GOLF.NL en in  
 Proware. (Golfers kunnen nu al in de app GOLF.NL een overzicht van hun qualifying scores bekijken; klik  
 hiervoor op “Mijn spel”). 
-  Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA- als de WHS-handicap. De WHS- 
 handicap wordt ongeveer eens in de     
 drie weken bijgewerkt. Vanaf 4 januari    
 kan de Handicap- & Regelcommissie    
 geen handmatige handicapaanpassingen meer doen,  
 zoals bij EGA-handicaps wel kon.
-  Golfers kunnen in deze periode gewoon qualifying   
 scores inleveren maar eind februari worden handicaps  
 wel een kleine week “bevroren”. Er worden dan even  
 geen qualifying scores verwerkt en er kunnen even   
 geen andere handicapaanpassingen worden   
 doorgevoerd. Scores die in deze “vriesperiode”   
 ingeleverd worden, komen in een wachtrij te    
 staan en worden nadien, chronologisch, met   
 terugwerkende kracht verwerkt. 
-  Van 4 januari tot 1 maart 2021 is de EGA-handicap   
 nog leidend, maar draait de te verwachten    
 WHS-handicap al op de achtergrond mee. De   
 clubwedstrijden worden tot 1 maart gespeeld op basis  
 van de EGA-handicap.
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HET WORLD HANDICAP SYSTEM
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Fase 3: WHS “live”
-  Vanaf 1 maart 2021 is de WHS-handicap leidend. Op 1 maart verdwijnt de oude EGA-handicap en is deze  
 ook niet meer zichtbaar op de digitale NGF-pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.
-  De Handicap- & Regelcommissie kan vanaf 1 maart weer handicapaanpassingen doorvoeren bij leden van  
 wie de WHS-handicap, naar hun mening, dient te worden aangepast (let op, dit kan alleen in speciale   
 gevallen).
-  Met ingang van 1 maart gaan er ook nieuwe baanhandicaptabellen gelden. De handicaptabellen worden  
 aangepast voor de handicaps lager dan 4,5 en handicaps hoger dan 36. Golfers met een handicap lager  
 dan 4,5 kunnen namelijk met ingang van de invoering van het WHS ook qualifying kaarten invoeren. De   
 playing handicaps voor handicaps boven de 36 worden vanaf 1 maart 2021 op dezelfde wijze berekend als  
 de playing handicaps onder de 36. 

Effectief is er dus een transitieperiode van ruim 2,5 maand ...
-  ... waarin handicaps van de spelers na het invoeren van qualifying scores aangepast worden onder het   
 WHS-systeem en volgens het EGA-systeem;
-  ... waarin de Handicap- & Regelcommissie kan bekijken welke handicapaanpassingen ze eventueel per 1  
 maart 2021 willen uitvoeren en waarin ze in contact kan treden met de desbetreffende spelers.

Binnenkort zal op www.denunspeetse.nl een aparte rubriek “World Handicap Systeem” worden gepubliceerd waarin 
alles wat je moet weten over het nieuwe handicapsysteem zal worden gepost. 

Wil je meer weten over het WHS? Kijk dan eens op de volgende webpagina: 
Wereld Handicap Systeem (WHS) • Golf.nl Hier vind je veel 
informatie over het nieuwe handicapsysteem. 

Het nieuwe handicapsysteem roept op dit moment 
waarschijnlijk bij veel spelers nog vragen op. 

Mocht je vragen hebben? Schroom dan niet om contact op te 
nemen met de Handicap- & Regelcommissie.
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Jeugdcommissie
Onze jeugdleden hebben de laatste tijd niet stil gezeten. De Golf+, Golf Basis en Golf Start trainingen 
zijn alweer in volle gang. En gelukkig ook weer met een paar nieuwe gezichten. Het weer zit tot nu toe 
erg mee en ook het Covid19-verhaal gaat gelukkig grotendeels, wat golfen betreft, aan de kinderen 
voorbij. 

Golf Start zijn de allerjongsten, jongens en gelukkig ook een paar meisjes. De eerste schreden op de 
moeilijke golfweg worden hier gezet. Alle basistechnieken worden doorgenomen en vaak ook om het 
‘echie’ op de Dennenbaan.

De Golf Basis kids lopen al iets langer mee, hebben vaak al baanpermissie en sommigen zelfs een 
handicap 54 of lager.

De groep van Golf+ zijn de talenten van morgen en sommigen zelfs al van vandaag. Twee van deze 
spelers gaan het komende jaar zelfs al  de kleuren van Heren 1 van De Nunspeetse verdedigen in de 
Tweede Klasse. Grote klasse Alex en Björn en alvast veel succes gewenst. Het Jeugdplan is er mede 
op gericht om de prestatieteams te gaan vullen met aanstormende jeugd. Het zal niet lang meer duren 
of er zullen nog meer talentjes doorstromen. Veel trainen, veel oefenen en vooral veel aan wedstrijden 
meedoen!

Daarnaast zijn er ook al weer een paar jeugdwedstrijden gespeeld. De kinderen met een golfhandicap 
en baanpermissie op Noord van de oranje tees en de allerjongsten op onze Dennenbaan. Met een 
kleine 20 deelnemers per keer gaat dit ook steeds meer vorm krijgen. Als je vaker meedoet, is het na 
een tijdje ook niet meer zo spannend en je kunt een handicap halen of deze verbeteren.
Op 2 januari 2021 is de eerstvolgende jeugdwedstrijd, namelijk de Nieuwjaars Jeugdwedstrijd. Geef 
je snel op via Proware of vraag anders Carolien bij wie je moet zijn. Het zou leuk zijn als we allemaal 
meedoen.

De Make-A-Wish wedstrijd op The Dutch, waar de Nunspeetse jeugd met twee teams aan zou 
deelnemen en waarvoor de kids, de diversie commissies en de Businessclub al een enorm bedrag 
hebben ingezameld, is verplaatst naar het voorjaar van 2021. Laten we hopen dat de wereld dan 
Covid19 vrijer is dan nu.

Namens de Jeugdcommissie Douglas Driessen
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Er zijn veel reacties binnengekomen over het feit dat het erg druk is in de baan. Landelijk zien we dat 
de enorme drukte op bijna alle golfbanen grotendeels wordt veroorzaakt door de pandemie. Specifiek 
voor het Rijk van Nunspeet is het ook deels een gevolg van de toename van nieuwe leden, waar we 
overigens erg blij mee zijn. Het is na de heropening lastig gebleken om een starttijd te bemachtigen, 
deze moet vaak al twee weken van tevoren geboekt worden. Veel golfbanen in Nederland hebben 
al verschillende aanpassingen/beperkingen ingevoerd. Denk hier bijvoorbeeld aan het toestaan van 
een maximum aantal van twee of drie reserveringen per persoon. Men kan dan pas een volgende 
reservering maken, als de lopende is gespeeld. Andere banen staan tijdelijk slechts reserveringen 
van 9 holes toe, zodat meer leden kunnen spelen. Vooralsnog wil het Rijk hier niet toe overgaan maar 
heeft men zelfs een verruiming van de bloktijden voor de leden gerealiseerd in combinatie met het 
minder toelaten van greenfeespelers. Let er dus wel op dat als je digitaal reserveert, je eerst inlogt, 
anders kom je niet bij de bloktijden voor de leden! No-shows zijn ook een aandachtspunt. Het komt 
regelmatig voor dat men zijn/haar reservering niet (of erg laat) annuleert en daardoor dus ook andere 
leden de mogelijkheid ontneemt om te spelen. Het Rijk is hieromtrent in overleg met de vereniging 
om eventuele consequenties te koppelen aan herhaaldelijke no shows onder leden en gasten.

Als het dan toch lukt om op deze korte winterdagen te gaan golfen, doemt een tweede probleem 
op, dat van de doorstroming in de baan. Een gegeven is dat er op onze baan 1-, 2-, 3- en 4-ballen 
gespeeld mogen worden. Dit veroorzaakt vaak al een snelheidsverschil van spelen. Bij andere banen 
zien wij bijvoorbeeld dat alle flights naar vierballen worden volgeboekt of dat 4-ballen niet zijn 
toegestaan. Ook hier wil het Rijk vooralsnog niet toe overgaan. Daarom zou het fijn zijn als wij er met 
z’n allen op toezien dat wij aansluiting houden met de flight voor ons, de principes van ‘ready golf’ 
volgen, de bal oppakken als er niet meer gescoord kan worden en de doorlooptijd van twee uur en 
zes minuten goed in de gaten houden. Eerder hebben wij jullie gemeld dat een klankbordgroep zich 
gaat buigen over het probleem van de doorstroming in de baan. De groep is inmiddels bijeengeweest. 
In onze volgende bijdrage zullen wij over de suggesties vanuit de klankbordgroep rapporteren.

De opknapbeurt van het caddiehouse is in volle gang. Nieuwe kunststof kozijnen staan klaar en 
de betimmering wordt op vele plekken vervangen. Het groot onderhoud aan de baan, zoals het 
bunkerplan en bosbeheerplan gaan ondanks de financiële gevolgen door de coronamaatregelen 
vooralsnog wel door. Echter het herstel van een aantal trapjes naar de afslagplaatsen is voorlopig on-
hold gezet. We hopen dat deze werkzaamheden spoedig weer opgepakt worden.

Hierbij de laatste update over 2020 vanuit de ‘Players 1st commissie’. Het tweede deel 
van onze leden heeft in oktober een uitnodiging gehad om de Players 1st enquête in 
te vullen. In deze bijdrage geven wij een overzicht van de issues die op dit moment 
spelen, nu wij nog volop met de coronapandemie te maken hebben.

Deze bijdrage sluiten we af met een drietal overige zaken uit de Players 1st enquête. Als eerste wordt 
de roep om laadpalen voor elektrische voertuigen steeds luider. Op dit moment is er een onderzoek 
gaande naar uitbreiding van een extra laadpaal. Ten tweede blijkt er een grotere vraag naar handicarts 
dan meestal beschikbaar is en als laatste is het, zoals eerder gemeld, nog steeds de bedoeling om 
een extra fietsenrek bij het fietsenhok te plaatsen. Wij hebben de behoefte hieraan opnieuw bij Het 
Rijk van Nunspeet onder de aandacht gebracht.
 
Players 1st commissie
Marianne Kers, Jan ten Have, René Imthorn en Medi Holstege
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Het jaar 2020 zit er bijna op, nog enkele wedstrijden te gaan. Op dinsdag 22 december spelen wij nog 
een Kerstwedstrijd en op dinsdag 29 december de laatste wedstrijd van 2020.

Op 3 november waren de verkiezingen in Amerika, 
daar heeft de Damesdagcommissie op in gehaakt 
door de tafel en de dames van de wedstrijdleiding 
met de Amerikaanse vlag te versieren. 

De Play & Go wedstrijd is ook gestreden. Winnaar 
werd Marianne Kers met 82 punten, tweede Marry 
Steenbakkers met 77 punten en derde Ineke van der 
Graaf met 75 punten.

Voor verdere uitslagen kun je kijken op de laatste 
wedstrijd van de Play & Go van 17 november en dan 
de meerronden in de taakbalk aanklikken.

De uitslagen van het Zwijntje van de eerste poule ronde zijn bijna bekend. Nog enkele uitslagen te gaan, 
deze moeten vóór 31 december gespeeld zijn. De uitslagen hiervan en het nieuwe schema zullen rond 
5 januari 2021 gepubliceerd worden.

Op 1 december is de Pieten wedstrijd gespeeld. De 
dames kregen aan de wedstrijdtafel, die wederom 
prachtig aangekleed was in Sinterklaassfeer, 
een kleine chocoladeletter en door de baan 
heen warme chocolademelk met een zakje 
Sinterklaaslekkers.

Wij zijn ook al bezig met de nieuwe 
wedstrijdkalender voor volgend jaar. Deze gaat er 
iets anders uitzien mede door het nieuwe World 
Handicap System (WHS). Informatie over het 
WHS vind je op diverse Golfsites. 
Nieuw is dat er eens in de maand 
een middagwedstrijd gespeeld 
gaat worden.

Wij wensen iedereen alvast 
fijne feestdagen en hopelijk een 
(normaal) en sportief 2021 toe.

Tineke Jager
Voorzitter Damescommissie
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 SENIORENCOMMISSIE

Ook in de afgelopen periode speelden iedere week zo’n 
60 senioren mee in de Senioren Social Mix op donderdag 
(ongeveer 36 deelnemers in de 18 holes en 24 deelnemers in 
de 9 holes). Het is zo langzamerhand een vast bestand aan 
deelnemers, met regelmatig een nieuw gezicht. Jammer dat 
we sommige oud-gedienden de laatste tijd wat minder zien. 
Dat kan ook komen omdat het “sociale” aspect van de Senior 
Social Mix door alle ontmoetings-beperkende maatregelen 
uiteraard sterk onderbelicht blijft.

December 2020
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De commissie doet z’n best om met een  extra versnapering in de baan en/of een bijzondere wedstrijd (zie 
verslag Pompoenenfestival op de website) toch nog met een beetje extra gezelligheid te strooien.

Op 12 november werden de kampioenen van de herfstperiode (opnieuw Koos Versteeg en Hanneke Looijen) 
met de fel begeerde Seniorenbal gelauwerd. Tweede prijzen waren er voor Ineke van der Graaff en Ankie 
Bronkhorst en derde prijzen voor Ingrid Zonnevylle en Wim Lubberding.

Eind januari is de huldiging van de winterkampioenen, er zijn nog kansen voor veel deelnemers.

Helaas moesten we de geplande Winterfit in november/december annuleren vanwege de beperkende 
maatregelen. Hierdoor moeten we nu op papier afscheid nemen van onze GolfPrO Brian Gee, die 
deze trainingen enkele jaren geleden samen met de golffysiotherapeut Patrick van der Meijden en de 
Seniorencommissie heeft opgezet. Mede vanwege Brian’s creatieve inzet is de Winterfit een jaarlijks 
terugkerend succes geweest.
Brian bedankt! en het ga je goed!

Zodra er weer mogelijkheden zijn voor een “blijf lenig en gezond training “ zullen we een nieuwe opzet maken 
en potentiële deelnemers via de website informeren. 

In de periode tussen 20 december en 4 januari staat de Seniorenmix even in de ruststand, maar vanaf 7 
januari zijn we weer wekelijks op de baan. Vanaf dat moment gaan we ook weer een deelnemersbijdrage 
vragen (om van tijd tot tijd weer te kunnen trakteren en voor de prijsjes).
Twee euro per keer. Deelnemers wordt gevraagd zoveel mogelijk met een betaalkaart te betalen, de 
Seniorencommissie heeft een eigen betaalautomaat, die ook zonder internetverbinding kan werken. Het 
voorkomt een hoop gedoe met munten en verlost de penningmeester van munten tellen en lopen naar de 
stortingsautomaat.

De Seniorencommissie wenst alle deelnemers en natuurlijk ook alle andere leden die graag een keer met 
de senioren zouden mee willen spelen, zinvolle feestdagen en kijkt met jullie uit naar een vooral gezond en 
gezellig 2021. Snel vaccineren en daarna weer spoedig integreren. 

Ook namens Herma, Patricia, Haye, Ronald, Medi, Marya en Jan,

Jaap van Petegem
Seniorencommissie 
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Beste grootvaders,

De stichting Old Grand Dad is het afgelopen jaar niet erg actief geweest met haar 
wedstrijden en kampioenschappen.
De reden daar voor is duidelijk voor iedereen.
Maar uw donatie en steun voor de stichting OGD is nog altijd hard nodig om kinderen met 
een beperking te helpen om sportief bezig te kunnen zijn.

Het gaat de stichting nog steeds zeer goed, maar meer steun is altijd welkom!
Kijk daarom even naar het spotje dat de OGD stichting heeft gelanceerd.
Als u nog geen donateur bent, maar wel  grootvader, aarzel dan niet en wordt donateur van 
deze prachtige stichting!
Aanmelding kan bij ondergetekende.

Goede, gezonde feestdagen en een beter 2021!
Hartelijke, sportieve en gezonde groet,

Frank Korzaan
Clubconsul  de Nunspeetse.

 STICHTING OLD GRAND DAD

Bekijk de video hier over Old Grand Dad Club
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De Estafetteputter
Marya Hein 

Verrast was ik toen ik de estafetteputter van Jolijn kreeg, ik zal proberen een antwoord te 
geven op de volgende vragen:

Wie is Marya Hein
Ik ben 72 jaar, woonachtig in Harderwijk. Ruim twee jaar geleden is mijn man 
overleden met wie ik regelmatig een rondje golf speelde in binnen- en buitenland.

Wanneer ben je begonnen met golfen? 
Nadat ik in 2003/2004 ben gestopt met hockey en met werken, ben ik gaan golfen. 
Ik heb mijn GVB gehaald op de toen nog 9-holes bosbaan van Harderwold  (men 
moest nog een apart regelexamen doen voor de handicapregistratie).  Ik ben tot 
vorig jaar lid geweest van Golfclub Harderwold. Sinds 1 juli 2019 ben ik lid van De 
Nunspeetse, waar ik een hartelijk en warm welkom heb ervaren.

Wat is je handicap, hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?
Mijn handicap is nu 28,3. Ik ga het laatste jaar geleidelijk aan steeds omhoog. Ik kom 
in Nunspeet nauwelijks in de buffer. Ik heb een aantal lessen bij Carolien genomen 
waarna ik mijn slag aangepast heb, wat nog niet altijd goed gaat.

Wat is je favoriete club (stok) en waarom?
Ik merk dat ik in de baan het meest mijn houten-3 gebruik voor de lengte en ijzer 7 voor het kortere 
werk.

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt en waarom?
De verschillende golfbanen waar ik gespeeld heb zijn eigenlijk moeilijk met elkaar te vergelijken. In 
Nederland vind ik de Links Valley in Ermelo een verrassend leuke baan.
Een van de mooiste banen waar ik ooit gelopen heb was in Spanje aan de Costa Daurada, golfclub 
Bonmont. Schitterende uitzichten op enerzijds de bergen en andere kant de Middellandse zee. Je moest 
over diepgelegen,  drooggevallen,  rotsachtige rivierbeddingen heen:  uitdagingen!

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Langzamerhand begin ik de mooie golfbaan Nunspeet te kennen en weet hoe ik hem moet/wil spelen  
(hetgeen beslist niet altijd volgens plan lukt). Je zou verwachten dat de hole waar je het vaakst een birdie 
scoort, Oost-3, favoriet is, maar de leukste hole vind ik Zuid-4, waar je hoopt dat je bal op de onzichtbare,  
achter heuvels verstopte green,  goed terecht komt.

Wat doe je voor de vereniging?
Bij Golfclub Harderwold ben ik een aantal jaren actief geweest voor o.a. de 
Seniorencommissie en vind het dan ook erg leuk dat ik bij De Nunspeetse ook 
weer mijn steentje kan bijdragen aan de Seniorencommissie. Hierdoor leer je 
in korte tijd veel leden kennen.

Wat is je grootste ergenis in de baan? 
Ik loop regelmatig een rondje in Nunspeet;  ik erger me niet gauw maar vind 
het jammer dat de bunkers dikwijls zo slecht geharkt worden. Wat mag je 
doen als je bal in een diepe voetstap terechtkomt?

Aan wie geef je de Estafetteputter door?
Ik geef de Estafetteputter graag door aan Gerrit Bronkhorst.  Een heel gezellige 
flightgenoot, die me goede, bruikbare tips heeft gegeven. Hij is heel vaak op de 
baan te vinden en slaat vrijwel geen wedstrijd over.
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Ingezonden door Sjon Selles

Momenteel  kunnen we alleen 
maar dromen van ‘vrij reizen’. Laat 
mij u meenemen in een ‘droom’ 
die voor mij uit kwam. In deze 
korte, koude en natte tijden van het 
jaar voer ik u graag mee naar het 
zuidoosten van Spanje. Laat me 
eerst even uitleggen waarom ik de 
club achter deze bal plaatste en 
er nu over kan vertellen. In vorige 
edities heeft u kunnen lezen dat 
ik als militair enige functies heb 
mogen bekleden in het buitenland. 
Tijdens een van mijn plaatsingen 

heb ik een Duits echtpaar leren 
kennen waarvan de man mijn collega is geweest. Ik heb zijn laatste werkdag als militair meegemaakt 
omdat hij met pensioen ging. Zijn vrouw lijdt aan reuma en ze hadden hun plan al klaar: ze zouden 
gaan verhuizen naar Zuid-Spanje naar een streek waar de omstandigheden voor haar gunstiger waren 
en waar zij naar verwachting ook minder pijn zou hebben. En dus verhuisde het echtpaar uiteindelijk 
naar de Costa Cálida (warme kust). Het wonen en leven daar heeft haar een aantal jaren heel erg 
goed gedaan. We hebben regelmatig contact kunnen houden via social media maar waren toch wel 
benieuwd in wat voor omgeving ze terecht waren gekomen. Uiteindelijk hebben we besloten om ze 
een keer op te zoeken tijdens een kampeervakantie. 

ACHTER DE BAL
DE CLUB
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Ingezonden door Sjon Selles

Tijdens onze vakantie heb ik op deze baan, Roda,  
kunnen spelen met een starttijd rond de lunch. 
Dat kwam goed uit want dan lunchen de meeste 
vakantiegangers en de Spanjaarden genieten daarna nog 
van hun siësta. Door een koelbox met frisse dranken en een 
lunchpakket mee te nemen en een buggy te huren, waardoor je 
ook regelmatig in de schaduw kunt zitten, maakten wij er een 
heerlijke middag van. De baan ligt vlakbij het dorp Los Alcázares 
(net onder Murcia), en ook vlakbij het Mar Menor, een mooi en 
groot binnenmeer, wat door een drukke dijk langs de kust wordt 
afgeschermd. Ook al ligt de baan vlakbij het water, van enige 
verkoeling was geen sprake, de kust doet haar naam echt eer 
aan!

De baan wordt omringd door huizen van voornamelijk tweede 
woningbezitters. Je moet ook eerst langs de bewaking voordat je 
het terrein opkomt. De bewaker belde eerst met de receptie van 
de golfbaan om te controleren of je wel een starttijd had geboekt, 

anders kwam je het terrein niet eens op. De baan zelf is licht glooiend met prachtige vergezichten op 
zowel het meer aan de ene kant en de bergen die landinwaarts liggen aan de andere kant. Voor een 
sfeerimpressie verwijs ik  naar de foto’s. 

De prijzen voor greenfees vandaag de dag voor 18 holes variëren tussen €40,00 (laagseizoen, twilight 
bij online boeken) en €75,00 (hoogseizoen); het ligt er maar aan in welke periode van het jaar en op 
welke dag je komt golfen.

De baan van Roda heeft een ‘lengte’ van 5740 meter voor de heren vanaf geel, slope rate is 133 en de 
PAR is 72.
Voor de dames vanaf rood is de lengte 4922 meter met een slope rate van 120 en en de PAR is 72.
De baan telt vier PAR-3, tien PAR-4 en vier PAR-5 holes.
De kortste PAR-3 is 139 meter (dames 100 m) en de langste PAR-3  178 meter (dames 123 m).
De kortste PAR-4 is 278 meter (dames 257 m) en de langste PAR-4 is 383 meter (dames 343 m).
De kortste PAR-5 is 417 meter (dames 371 m) en de langste PAR-5 is 468 meter (dames 400 m).


