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Konden wij tot voor kort nog de paden op, fairways over 

en de lanen- en bunkers in, sinds Koning Winter het besluit nam 

om ons nog maar eens goed te laten voelen dat het toch echt nog 

februari is, kunnen wij naast de beperkingen die wij al moesten 

ontberen, ook niet meer ons geliefde spelletje beoefenen!

Een mooi pak sneeuw en bijbehorende ijspret heeft ons allen 

daardoor toch ook wel de tijd gegeven om deze nieuwsbrief weer 

van vele ingezonden verhalen,  verslagen en toekomstige plannen 

te voorzien!

Bijdragen vanuit alle commissies, een NGF stuk over de meest 

voorkomende regelfouten, een waterplas regel, weer een “club 

achter de bal” en nog veel meer. 

Allemaal interessante materie om ons tijdens deze golfloze dagen  

in te verdiepen en ook het één en ander nog te leren of in onze 

herinnering terug te halen.

Vooral de inzending van de Flora & Fauna commissie over de 

huidige bomenkap is uiterst lezenswaardig en geeft een helder 

inzicht  in de motieven hiervan.

Het spreekt voor zich dat onze voorzitter deze literaire uitgave 

inleidt en wij wensen een ieder veel leesgenoegen en hopelijk tot 

binnenkort weer op onze mooie baan!

De redactie
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Allereerst, hoewel door de omstandigheden wat aan de late kant, wens ik jullie, mede namens het 
bestuur, een heel goed, mooi en gezond 2021.

Vorig jaar deze tijd schreef ik iets over de storm Ciara, er was een terugblik op de nieuwjaars 
wedstrijd met receptie, ik schreef dat we super door konden golfen met zomergreens en nog iets 
over harken, plaggen, etc. We hadden nog geen idee wat ons boven het hoofd hing. Gelukkig maar! 
Nu een jaar later zien we eindelijk wat kleine lichtputjes aan de horizon  verschijnen. De lente staat 
voor de deur, het gras is weer groen, hoe fijn zou het zijn om ………. Nou ja, jullie snappen me wel.

Het zal jullie ook niet ontgaan zijn dat de golfsport bloeit en groeit. Het verenigingsleven staat helaas 
op een iets lager pitje. Natuurlijk worden er wedstrijden georganiseerd maar het is toch anders. We 
missen volgens mij allemaal de “de negentiende hole”, de after party’s en de vrijheid dat je weer mag 
staan en zitten waar je wilt. Hopelijk komt dit allemaal snel weer terug.

Zoals jullie misschien gelezen hebben is de golfschool uitgebreid met 2 golfpro’s. Naast Carolien 
komen David Love en Joseph de Rijk het Pro team versterken. De komende periode gaan ze samen, 
met het bestuur en Het Rijk, werken aan een plan om de golfschool een uniforme uitstraling en 
eenduidige aanpak te geven. 

Naast het boeken van startijden vanaf 20.00 en de “no-show” spelregels worden er binnenkort nog 
een aantal maatregelen doorgevoerd over starttijden en doorstroming. Deze maatregelen zijn door 
een afvaardiging van de vereniging samen met Het Rijk tot stand gekomen. Er is dus draagvlak 
vanuit de vereniging om dit te doen.

Laatst kwam ik Brian tegen op de club en sprak met hem over zijn afscheidsparty die we nog niet 
hebben kunnen organiseren. We hebben afgesproken (wanneer alles weer mag) iets met alle leden 
voor hem te organiseren. Na al die jaren verdient hij dat zeker!

De eerste golftripjes worden al weer voorzichtig in de agenda’s gezet, dit geeft weer een glimlach op 
ieders gezicht. Mooi om te zien.

Groet,
Jacco van Dam
Voorzitter
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Nunspeet, 18 februari 2021 
 
 
Betreft: jaarstickers 2021 
 
 
Geachte lid, 

Een nieuw golfseizoen is aangebroken, dit betekent ook dat er op uw taslabel van Het 
Rijk weer een nieuwe jaarsticker van 2021 moet worden geplaatst. 
 
Vanaf 1 maart 2021 kunt u uw nieuwe jaarsticker 2021 voor op uw taslabel van Het Rijk  
afhalen bij de frontoffice in het clubhuis, mits de jaarbijdrage voor het jaar 2021 is 
betaald. 
 
Tevens vragen we u om uw taslabel van Het Rijk met nieuwe jaarsticker 2021 duidelijk 
en zichtbaar aan uw tas te hangen zodat deze herkenbaar is voor de marshal. 
 
Wij wensen u veel golfplezier dit seizoen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Golfbaan Het Rijk van Nunspeet 
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Ondanks het feit dat we veel wedstrijden vorig jaar niet konden spelen zoals we 
wilden, hebben we toch een erg gezellige oliebollenwedstrijd gehad. We moesten een 
behoorlijk aantal deelnemers teleurstellen  omdat de aanmelding zo groot was.
We kijken nu vast vooruit naar de eerste wedstrijd van de evenementencommissie van 
dit jaar: Het openingstoernooi “Het Rijk Bokaal” op 20 maart. De jaarlijks terugkerende 
wedstrijd om aan te geven dat het nieuwe seizoen geopend is. Helaas kunnen we ook 
deze wedstrijd niet spelen en vieren zoals we zouden willen. Het wordt geen shotgun, 
want dat mag nog niet. 

Wij hopen 4 bal stableford te kunnen spelen (met teams van twee), anders wordt het 
2 bal stableford. We spelen allemaal van blauw. Bij een 4 bal noteren we de 2 hoogste 
stableford punten van beide teams per flight, bij een 2 bal worden de punten samen 
opgeteld. Hoe we de wedstrijd dan verder organiseren kunnen we nog niet zeggen, 
wel dat er 92 deelnemers mee kunnen doen. Wij hopen weer op een grote opkomst.  
De eigen bijdrage voor deze wedstrijd is 10 euro. Wij vragen u dit bedrag voor de 
wedstrijd over te maken op onze rekening: NL50RABO 0360951481 t.n.v EVCO ngcc 
De Verwaeyde Sandbergen, ovv openingstoernooi. Dit om prijzen en horeca mogelijk 
te maken.

Twee weken later - op 5 april - organiseren we de Paasscharrel (2e paasdag). Voor 
degenen die onbekend zijn met deze wedstrijd het volgende. Iedereen die mee wil 
doen zoekt een “paasscharrel”, dat wil zeggen dat je speelt met iemand anders dan 
je partner. Je kiest een gelegenheidspartner. Wel is het zo dat diegene lid moet zijn 
en dat beide personen zich in moeten schrijven. Wanneer je niemand weet om te 
“scharrelen”, zullen wij ons uiterste best doen om iemand voor je te vinden.
Dit zijn de eerste wedstrijden weer van de Evenementencommissie, over de latere 
wedstrijden zullen we jullie in de volgende nieuwsbrieven op de hoogte houden.
Wij hebben er weer zin in, hopelijk jullie ook. De commissie rekent ook in 2021 weer op 
enthousiaste deelnemers.

Namens de Evenementencommissie
Paula van Petegem

Evenementencommissie
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Openingstoernooi

Wanneer? 
20 maart 2021 | Starttijd 10.30 uur

Kosten bedragen €10,-. 
Te storten op: NL50RABO 0360951481

Op 20 maart luiden we het 
  nieuwe seizoen weer in!
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Heerendagcommissievan de #
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Wat is het afgelopen jaar door de ons bekende redenen anders verlopen dan wij ooit hadden kunnen 
vermoeden en daardoor kan je wel stellen dat 2020 een heel bijzonder jaar is geworden, dat wij niet snel 
zullen vergeten. Door de vele, steeds weer wisselende, beperkende maatregelen rond Covid 19 konden 
niet alle wedstrijden worden georganiseerd, prijsuitreikingen vervielen en veelal ontbrak de bekende 19de 
hole. Ook het gezellige 3-daagse Heerendaguitje kon geen doorgang vinden. Toch hebben wij gelukkig 
nog kans gezien om veel Heerendagen en Heerendagcompetities af te werken. 

Graag wil ik daarom alle commissieleden bedanken voor hun inventiviteit, flexibiliteit en inzet, maar ook 
alle deelnemers, die zonder weerklank, trouw aan onze wedstrijden bleven deelnemen. 
Heeren mijn hartelijke dank! 

Terugblik en winnaars 2020
Door de beperkende maatregelen hebben wij de winnaars van de diverse competities binnen de 
Heerendagen, niet zoals gebruikelijk, in het zonnetje kunnen zetten. De winnaars hebben wel hun prijzen 
in ontvangst mogen nemen, maar de meesten onder ons hebben van dit alles misschien erg weinig 
meegekregen. Daarom brengen wij in deze nieuwsbrief de winnaars nog even onder jullie aandacht.

De winnaar van de WINTERCOMPETITIE, die liep van november 2019 t/m maart 2020, is Jan Beens 
geworden, met slechts twee punten voorsprong op John Vunderink was het spannend tot aan het eind 
toe. 

Bij de ROB VAN KRANEN WISSELTROFEE, ter nagedachtenis aan onze oud voorzitter van de Heerendag, 
die ons in december 2019 plotseling is ontvallen, wordt gestreden om een beeldje dat door zijn vrouw 
Rida beschikbaar is gesteld. Rob had het beeldje ook met een golfwedstrijd gewonnen. Hij was er zo 
gecharmeerd van dat hij het op een sokkel heeft laten zetten. Op 8 juli vorig jaar, uitgerekend op zijn 
geboortedag, werd de eerste wedstrijd gespeeld. Met 40 stableford punten heeft Kees van der Ham deze 
trofee gewonnen en uit handen van Robert van Kranen, de zoon van Rob, later thuis in ontvangst mogen 
nemen.

De ZOMERCOMPETITIE, die vanwege de corona pas liep van juli t/m oktober 2020, bleek ook een zeer 
spannende strijd. Met slechts drie punten voorsprong op Adri Meijer, bleek ook hier Jan Beens weer de 
sterkste te zijn. Daarmee draagt Jan dit jaar de titel ‘Heerengolfer van het jaar 2020’.

Om de HOMARTROFEE is in overleg met onze sponsor, Bram ten Hove sr & jr van Homar Cranes 
worldwide, in 2020 niet gespeeld. Deze gezellige wedstrijd, die wordt afgesloten met een diner bij Ni 
Hao, kon dit jaar vanwege de beperkingen niet worden georganiseerd. Wel zijn er 32 felbegeerde, dit 
keer kanariegele, HOMARPOLO’S uitgereikt. De gelukkige winnaars waren: Alle de Wit, Wim Wille, John 
Vunderink, Kees van der Ham, Coen Holstege, Louis Hellebrekers, Ronald Kalter, Jan Braamskamp, 
Adri Meijer, Alex Vosselman, Jan Uytenbogaart, Jandaan Felderhoff, Henri Steneker, Leen Ruijgrok, Jan 
Marechal, Jan van de Craats, Jan Beens, Ed van Went, Ben Schoon, Jan de Groot, Henk Rietman, Jan 
Meijboom, Hans van der Linden, Victor Macrae, Ronald Gorel, Jo Sol, Rob Oosenbrugh, 
Gijs Lamers, Henk Kap, Harry Kunzel en Joop Simons. Ook mocht Cris Bijker een polo 
ontvangen voor zijn, op 29 juli geslagen, ‘Hole in One’ op Oost 3. 

Y
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1. Jan Beens 82 punten 

2. John Vunderink 80 punten

3. Jan van de Craats 72 punten
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Onze sponsor, Henk en Christian van ’t Slot van Hakron, trendsetter in betonbouw, zal over 2020 i.v.m. de 
vele beperkingen door het corona virus de HAKRONBOKAAL niet uitreiken. Wel zal de koploper van het 
Hakronnetjes klassement, Jan van de Craats met maar liefst 39 geslagen Hakronnetjes (birdies), een 
mooie fles whisky ontvangen.

Wintercompetitie 2019/2020:

] -

1. Jan Beens 101 punten 

2. Adri Meijer 98 punten

3. Jan Marechal 92 punten

Zomercompetitie 2020: f
januari Jan Beens 
februari John Vunderink
juli John Vunderink
augustus Auke Hermanides
september Ben Schoon
oktober Jandaan Felderhoff
november Jandaan Felderhoff

j Winnaars maandprijzen 2020:
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Bijzondere datums voor 2021:
26 mei   Heerendag op het Rijk van Nijmegen                                                                                    

15 juni , dinsdag! Dames- & Heerendag                                                                

7 juli    Rob van Kranen Trofee                                                                    

28 juli    Heeren-vrienden-dag                                                                                                     

8 juli   Rob van Kranen Bokaal                                                                                                            

16-17-18 augustus 3-daagse Heerendaguitje                                                                                                            

17-18-19 augustus  Heerendaguitje Duitsland                                                                                                  

15 september  Heerendag op het Rijk van ’t Sybrook                                                                         

27 oktober   Homar Trofee                                                                                                           

Vooruitblik 2021
De verwachtingen voor 2021 zijn hoopvol, maar of ze ook verwezenlijkt kunnen worden en vanaf welke 
termijn is natuurlijk nog even afwachten. Wij gaan 2021 in ieder geval positief in en hebben in onze 
kalender al onze ‘lichtpuntjes’ opgenomen. Bijzonderheden over een wedstrijd tref je ook altijd aan in het 
overzicht van de wedstrijd onder het kopje ’aanvullende informatie’. Onder aan dit artikel is een overzicht 
van alle bijzondere data voor 2021 opgenomen.

De wintercompetitie 2020-2021 hebben wij na zes wedstrijden moeten afbreken. Van de 22 wedstrijden, 
die hiervoor normaal meetellen, zouden er in het meest gunstige geval hooguit tien (misschien nog vier in 
maart) kunnen worden gespeeld. Daarom hebben wij besloten deze competitie voor dit seizoen te laten 
vervallen en hopen in april gewoon te kunnen starten met onze zomercompetitie 2021.

In tegenstelling tot onze eerdere publicatie in de laatste nieuwsbrief van 2020 dat John Schouten 
vanwege privé omstandigheden onze club en daarmee onze commissie zou verlaten, zijn wij blij te 
kunnen melden dat John toch lid blijft en ook deel van onze commissie blijft uitmaken.

Ik hoop alle Heeren ook dit jaar weer op onze wekelijkse wedstrijden te mogen verwelkomen en mocht je 
nog nooit hebben meegedaan, schrijf gerust in, je bent van harte welkom!

Coen Holstege
Voorzitter Heerendagcommissie



Deze keer weer eens een artikel over situaties die kunnen voorkomen als het veel geregend heeft. 
Onlangs kreeg de Handicap- & Regelcommissie hierover een vraag. En dit is een situatie waar niet
iedereen weet hoe te handelen.
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Je bal ligt OP de green en er ligt een plas in mijn speellijn
Als je bal OP de green ligt, en in je speellijn ligt een plas mag je deze plas 
ontwijken. Dit wordt beschreven in regel 16.1a: 

Wanneer ontwijken is toegestaan
(1) De betekenis van belemmering door abnormale 
baanomstandigheden. Er is sprake van een belemmering 
in ieder van de volgende gevallen:
• De bal raakt of ligt in of op een abnormale 
baanomstandigheid.
• Een abnormale baanomstandigheid belemmert fysiek 
de ruimte voor het innemen van de spelers  stand of 
voorgenomen swing.
• Alleen wanneer de bal op de green ligt: een abnormale  
baanomstandigheid op of naast de green belemmert de  
speellijn.

ls de abnormale baanomstandigheid zo dichtbij is dat de speler er weliswaar 
door wordt afgeleid, maar er niet wordt voldaan aan één van de bovengenoemde 
eisen, is er geen sprake van een belemmering volgens deze regel.

Voor alle duidelijkheid, als je bal NIET op de green ligt, en in je speellijn ligt een 
plas water, dan voldoe je niet aan de voorwaarden van Regel 16.1a en heb je 
derhalve geen recht op ontwijken van de belemmering (de plas water) en zal je 
de bal moeten spelen zoals deze ligt.

Je bal ligt in een plas OP de green
Hoe in deze situatie te handelen staat beschreven in  Regel 16.1d

Zonder straf ontwijken van een abnormale baanomstandigheid op de green.
De afbeelding gaat uit van een linkshandige speler. Wanneer een bal op 
de green ligt en er is sprake van een belemmering door een abnormale 
baanomstandigheid, mag de speler die belemmering zonder straf ontwijken 
door een bal te plaatsen op het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. 
Dit dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering bevindt zich op de green 
of in het algemene gebied. Als er geen dichtstbijzijnd punt zonder enige 

Je mag de bal dus PLAATSEN op het punt waar je 
geen belemmering hebt met je stand of swing.

Golfbal en regenplas
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Flora- & Faunacommissie
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In de eerste nieuwsbrief van 2020 was een artikel geplaatst 
van Alan Rijks, golfbaanarchitect van het Rijk van Nunspeet. 
Gelet op de tijdsspanne tussen begin 2020 en de huidige 
werkzaamheden op de baan, maar ook de vele vragen die bij 
onze leden leven, onderstaand nogmaals de uitleg waarom 
deze werkzaamheden plaatsvinden. 

Artikel Alan Rijks:
“Hierbij vertel ik als golfbaanarchitect van het Rijk van Nunspeet 
graag iets over de gebleste c.q. gekapte bomen op Noord. In 
samenwerking met de bosbouwdeskundige Ronald Buiting heb 
ik nog weer eens gekeken naar de golf holes op de lus Noord. 
Golftechnisch kijk ik naar de bespeelbaarheid van de holes,  dat 
we dus kijken welke soort bomen er staan en hoe groot deze gaan 
worden. Licht en Lucht zijn 2 cruciale elementen om de ‘Green 
Deal’ te laten functioneren. Dat wil zeggen dat we geen bestrijdings-

middelen of kunstmest willen inzetten om ziektes te voorkomen. 
Maar dan zijn ‘Licht’ en ‘Lucht’ twee zeer belangrijke factoren om een gezonde grasmat te creëren .Voor 
een goede opdroging van de greens, tees en fairway’s is de zon uit het oosten belangrijk, de ochtendzon. 
Wanneer de greens, tees en fairway’s op een natuurlijke manier snel opdrogen krijgen we minder kans 
op schimmelvorming. U zult dus vaak bomen geblest zien die op het oosten zijn gericht. Veel golfspelers 
kijken naar een boom door naar de stam te kijken, maar eigenlijk moet je naar de kroon kijken, deze hangt 
vaak vele meters buiten de stam over een green- of tee complex heen. Druppels van bomen na een regen-
bui zijn zeer schadelijk voor een gezonde grasgroei, daarom kijken we zeer nauwkeurig naar iedere boom. 
We hebben veel discussie gehad tijdens onze ronde en afwegingen gemaakt. Ten opzichte van 33 jaar ge-
leden toen de golfbaan werd uitgezaagd in het terrein zijn veel bomen hoger en breder geworden. Tevens 
zijn ze vaak naar het licht gegroeid, wat een natuurlijk proces is. Maar hierdoor versmal je wel de speel-
baarheid van de hole. Elk jaar groeit een boom ± 25 a 30 cm naar buiten, voor een fairway geldt dat deze 
± 60 cm kleiner wordt in speelruimte. Helaas moet je dan sommige bomen weghalen om andere te laten 
groeien en te laten ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij green noord 3 is rechts van de green een groot aantal bo-
men geblest, dat doen wij om daar een open ruimte te maken voor spelers die hier terechtkomen en naar 
de green een schot moeten hebben, maar eigenlijk doen we het voor ‘licht’ in de ochtend en trek van ‘lucht’. 
Het Rijk van Nunspeet blijft zijn karakter behouden maar je moet onderhoud plegen in het bosbestand. In 
het programma staat ook dat wij herplant gaan doen binnen enkele jaren, dat staat allemaal beschreven in 
het bosbeheerplan van het Rijk van Nunspeet.”

Tot zover Alan Rijks

Flora- & Faunacommissie
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De Flora & Faunacommissie volgt recentelijk de werkzaamheden op de voet en geeft waar mogelijk ad-
vies over verbeteringen ter bevordering van de biodiversiteit van de baan. Daarbij kijken we ook naar het 
bosbeheerplan.

Bosbeheer is in Nederland, dus ook op onze golfbaan, noodzakelijk. De bossen in Nederland zijn alle-
maal aangeplant. Over de decennia heen zien we grote verschillen hoe we jaren geleden (soms wel 80 
jaar terug) naar de samenstelling van bossen keken. Ging het vroeger voornamelijk om monocultuur ten 
behoeve van houtopbrengst, denk aan de Grove Den die gebruikt werd in de mijnbouw. We zien dat nog 
steeds terug in de huidige bosopbouw. Was houtopbrengst in het verleden een belangrijke inkomstens-
bron inmiddels is dat voor de grote bosbeheerders, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Gel-
dersch Landschap & Kastelen, slechts een beperkte inkomstenbron (10-15% van de totale inkomsten)

In de loop der jaren zijn bosbeheerders anders gaan kijken naar het bosbeheer, mede ingegeven door de 
achteruitgang van de biodiversiteit en de klimaatverandering. Veel bossen gaan in de komende jaren van 
samenstelling veranderen, van monocultuur naar gemengd bos.
Dit wordt op verschillende manieren gerealiseerd: boskap, natuurlijke verjonging en nieuwe aanplant.

Boskap kan door uitdunning plaatsvinden en door hele vakken te kappen (1 hectare). Natuurlijke verjon-
ging vindt met name plaats in de kale vakken. Indien nodig wordt de natuurlijke verjonging aangevuld 
met aanplant van soorten die niet spontaan ontspruiten. Naast de bevordering van deze gemengde bos-
sen, wordt op sommige plekken géén beheer uitgevoerd zogenaamde “reservaten”. De natuur kan hier 
volledig zijn gang gaan. Als je door de bossen op de Veluwe loopt ziet je de verschillen in bosbeheer.

Tot slot nog een ander belangrijk onderdeel van bosbeheer. De klimaatverandering en dan met name 
de droogte is van invloed op de samenstelling van de bossen. Niet alle boomsoorten zijn goed bestand 
tegen de droogte. Onder andere de fijnspar en de lariks en in mindere mate de grove den hebben het 
zwaar te verduren van de droogte. Zodra deze soorten in een slechtere conditie zijn worden ze vaak 
een prooi voor diverse keversoorten, die het laatste zetje geven. Dit betekent dat bij de nieuwe aanplant 
rekening wordt gehouden met inheemse soorten, die beter bestand zijn tegen de droogte. Dan moet je 
denken aan esdoorn, haagbeuk, zomereik, linde etc. 
Op termijn, enkele decennia, zullen de bossen een meer gevarieerde samenstelling (gemengd bos) krij-
gen dan nu het geval is, ook qua leeftijdsopbouw. 
Dat geldt ook voor het bos op het Rijk van Nunspeet.

Flora & Faunacommissie

Flora- & Faunacommissie
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Er zijn in deze nieuwsbrief diverse regelfouten en situaties aan de 
orde gekomen, maar naast deze regels lijkt een oproep aan al onze 
leden toch op zijn plaats, zij het dat dit geen regels zijn volgens het 
beruchte NGF regelboekje.
Zoals jullie allemaal weten hebben  de afgelopen weken vrijwel 
uitsluitend leden op onze baan gespeeld. Sinds een week of drie 
mag er ook weer een introducé mee de baan in.

Echter:……. het resultaat:
NOG NOOIT ZIJN ER ZO VEEL DIVOTS OP DE FAIWAYS TE ZIEN 
EN DUS OOK NIET TERUGGELEGDE PLAGGEN!!!
Kijk maar eens goed naar de fairways als de sneeuw is 
verdwenen…..het is te droevig voor woorden.

Greenfeespelers kunnen nu eens niet de schuld krijgen!
Nee, wij als leden doen het dus gewoon zelf!
Daarom….. lieve mensen:

WEES NU EENS ZUINIG OP ONZE PRACHTIGE BAAN; LEG 
GESLAGEN PLAGGEN TERUG; REPAREER OOK PITCHMARKS OP 
DE GREENS!
Zoveel moeite kan dat toch niet zijn!

Als dit niet gebeurt kost het vele malen meer moeite om de 
fairways en greens  weer fatsoenlijk te repareren en duurt 
herstel vele malen langer, juist ook na de recente winterse 
omstandigheden.

En als de harken weer bij de bunkers liggen (nu even niet i.v.m. het 
onderhoud deze winter), hark de bunkers aan tot ze weer vlak zijn 
en volgende flights normaal uit de bunkers kunnen spelen. Ook 
nu die harken er niet liggen: maak het zand zo veel mogelijk vlak 
met een club of met je schoenen. Ook dat zou niet overmatig veel 
moeite moeten kosten!

Bij voorbaat dank en veel speelplezier!

FTK

OPROEP!
Aan onze leden
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Veel gemaakte fouten

 “Hoewel de regelinstanties de golfregels steeds makkelijker proberen te maken, blijven er nog voldoende 
situaties over waarin golfers het niet precies weten. Hier negen regels die het vaakst (meestal onbewust) 
overtreden worden. “ Aldus de NGF.

14

Zand weghalen van de fringe
Alleen op de green mag je zand en losse aarde weghalen. Als er bunkerzand van een eerder geslagen bunkerslag 
op de green en fringe (gebied rond de green met iets hoger gras) ligt èn op jouw speellijn, dan mag je het zand op 
de green dus weghalen maar dat wat op de fringe ligt niet! Tenzij het zand daar is terecht gekomen nadat jouw 
bal tot stilstand is gekomen, bijvoorbeeld door een bunkershot van een speler na jou in dezelfde flight.
N.B. Rory McIlroy ging een aantal jaren geleden tijdens een toernooi in Abu Dhabi in de fout door zand van de 
fringe weg te vegen. Het kostte hem twee strafslagen. Regel 8.1.a. en 13.1c.

Spelen van de verkeerde green
Soms (vooral op linksbanen) liggen twee greens dicht bij elkaar met alleen een fringe ertussen.
Als je op de verkeerde green terechtgekomen bent, lijkt het logisch om vandaar te putten naar de goede hole. Dit 
mag niet. Je moet de green ontwijken; hier krijg je geen straf voor. Je zoekt het
dichtstbijzijnde punt naast de green, zo dicht mogelijk bij de plek waar je bal op de green ligt (maar niet dichter bij 
de hole die je speelt) en waar je geen last hebt van de verkeerde green met je stand, ligging van de bal of je swing. 
Vanaf dit punt drop je je bal binnen één clublengte. Als je toch speelt
vanaf de verkeerde green, kost je dat twee strafslagen. Regel 13.1f

Advies vragen of geven
Iedereen kent wel de vragen: “wat sloeg jij?” en “kan jij zien wat ik fout doe?“. Of de goedbedoelde
opmerkingen: “je moet niet zo opkijken” en “je moet je clubblad meer openzetten als je uit de bunker slaat!” advies 
vragen of geven, in beide gevallen probeer je het aantal slagen te beperken, 
staat een straf van twee slagen.
Bij strokeplay krijgt degene aan wie advies wordt gevraagd natuurlijk ook twee strafslagen op het moment dat hij 
de vraag beantwoordt en daardoor advies geeft. De speler die bij matchplay het eerst de fout maakt, verliest de 
hole. Inlichtingen geven of vragen over afstand is wel toegestaan. Regel 10.2

Ontwijken van belemmering door een abnormale baanomstandigheid.
Als een speler belemmering door een abnormale baanomstandigheid (zoals gur, gaten gegraven door dieren, 
vaste obstakels, tijdelijk water of, zoals nu, omgekapte bomen) wil ontwijken, behoort hij 
eerste het “dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering” te bepalen.
Vervolgens moet hij de bal droppen binnen één stoklengte van dat punt. Volgt de speler niet de juiste procedure 
dan loopt hij twee strafslagen op als hij dropt van een verkeerde plaats.
Regel 16.

1

2

3
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Vervolg veel gemaakte fouten

15

Verbeteren van ligging van de bal of de ruimte van de voorgenomen swing
Je voet op een tak of een struik tegen je been waardoor een moeilijk of niet speelbare bal
plotseling wèl speelbaar is. Of het platdrukken van het gras achter de bal waardoor deze tijdens de slag wel 
ineens zichtbaar is. Het verbeteren van de ligging of de ruimte voor de swing is niet toegestaan. Het kost twee 
strafslagen. Regel 8.

Identificeren van een bal zonder eerst te markeren of de bal opnemen voor identificatie dat niet nodig is.
Als jij je bal opneemt wanneer het niet redelijkerwijs noodzakelijk is om hem te identificeren,
je de ligplaats niet markeert voor je hem opneemt of de bal schoonmaakt wanneer dat niet is
toegestaan, krijg je één strafslag. Regel 3.

De bal ligt in een hindernis en wordt op een foute plaats gedropt.
In plaats van het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis kruiste, wordt de vaak de plaats waar de 
bal ongeveer in de hindernis ligt als referentiepunt gebruikt om de bal buiten de hindernis te droppen. Meestal 
wordt de bal ergens op de kant gedropt, ter hoogte van de plaats waar de bal ongeveer in de hindernis ligt. Vooral 
bij de rode hindernissen kan dit een aanzienlijk lengtevoordeel opleveren. Je speelt dan van een verkeerde plaats 
(twee strafslagen!), maar vaak is er bovendien sprake van een “serious breach” (ernstige overtreding) wat in een 
wedstrijd diskwalificatie betekent, tenzij je dit herstelt voordat je van de volgende hole hebt afgeslagen. Regel 17.

Niet uitholen van korte putts tijdens een strokeplay (of stableford) wedstrijd.
Dit is een merkwaardige en zeer ernstige overtreding, die helaas vaak 
voorkomt. Bij matchplay mag je je tegenstander wel de hole “geven” en 
melden dat hij/zij de korte putt niet hoeft uit te holen, maar in strokeplay 
(of stableford) is dat verboden en levert je diskwalificatie op. Regel 3.3

Provisionele bal spelen voor een bal die praktisch zeker verloren is in 
een hindernis.
Golfers nemen soms te snel aan dat een bal wel in een hindernis zal liggen en spelen 
een provisionele bal om te vermijden terug te moeten lopen. Maar het spelen van een 
provisionele bal voor een bal die bekend of praktisch zeker in een hindernis ligt is niet 
toegestaan. De bal gespeeld vanaf de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan, wordt dan 
de bal in het spel met de straf van slag en afstand. Regel 18.3. N.B. Denk hier vooral aan bij 
de afslag op zuid-9! 

FTK
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Tja, wat valt er te melden als de baan dicht is?

Er kon natuurlijk al niet veel vanwege de corona maar nu met al die sneeuw op de baan is er qua 
golfen niets meer mogelijk. We lezen wel dat er banen zijn die een langlaufparcours hebben uitgezet 
of waar je een rondje wintergolf kunt spelen. Of dat iets is wat wij ook willen? 
Langlaufen kun je nu heel mooi door de bossen en schaatsen op natuurijs. Een prachtige wandeling 
door dit wonderschone landschap is nu voor veel mensen een goede optie. In beweging blijven en 
genieten van deze pracht die koning winter ons nu geeft. Dit duurt in Nederland nooit zo lang dus de 
tijd van golfen komt er wel weer.

Echt nieuws vanuit de Damesdag is er niet. Het nieuwe programma voor dit jaar is klaar en er zijn een 
paar aanpassingen:
- Eén keer per maand zal er een middagwedstrijd worden georganiseerd. Het Rijk heeft ons om  
	 flexibiliteit	in	de	starttijden	gevraagd	om	de	baandruk	te	verlichten.
- De Reduction Only wedstrijden vervallen i.v.m. het nieuw WHS en in plaats daarvan spelen we  
	 1	x	per	maand	een	andere	spelvorm.
- Het zwijntje ligt nu even stil maar gaat hervat worden zodra dit weer kan. Zo nodig krijgt men  
	 extra	tijd	om	dit	te	spelen.	De	tussenstanden	zijn	te	vinden	op	de	website.
- Ons uitje naar een andere baan is al gepland en we gaan op dinsdag 18 mei naar Borghees,  
 net over de grens in Duitsland.
- Opzeggingen waren er weinig dit jaar, slechts drie dames: Marja van Hest, Rita Wit en Maria  
 aan de Stegge, die is verhuisd en op ’t Sybrook lid geworden.
- De opening van het seizoen staat gepland op dinsdag 30 maart met hopelijk 
 een echte wedstrijd en horeca.

Geniet van dit prachtige winterweer en vooral, blijf gezond.

Namens de Damescommissie
Tineke Jager,
voorzitter
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Vanuit de Wedstrijdcommissie

Het golfseizoen 2021-2022 staat voor de deur. Het wedstrijdprogramma van de 
Nunspeetse loopt namelijk van 1 maart t/m 28 februari. 
Het opstellen van het wedstrijdprogramma valt onder de verantwoordelijkheid 
van de Wedstrijdcommissie. Daartoe worden de wensen van de verschillende 
wedstrijdorganiserende commissies geïnventariseerd en wordt het totaal aantal 
beschikbare wedstrijduren zo goed mogelijk over de diverse wedstrijden verdeeld.

Graag wil ik hieronder verder inzoomen op de wedstrijden die vanuit de 
Wedstrijdcommissie worden georganiseerd.
De enorme belangstelling voor de diverse wedstrijden heeft de Wedstrijdcommissie 
voor een aantal dillema’s geplaatst. Voor een deel is dit opgelost doordat we een flink 
aantal wedstrijden vanaf twee verschillende luscombinaties kunnen gaan spelen, 
waardoor de wachttijd tot de prijsuitreiking redelijk beperkt blijft. Voor een aantal 
wedstrijden is hiervoor vooralsnog niet gekozen, omdat het belangrijk is om een 
winnaar te hebben i.v.m. een speciale prijs of vermelding op een wedstrijdschild. Voor 
deze wedstrijden geldt dan ook een maximaal aantal deelnemers en “vol = vol”. 
Het blijft echter nog even “koffiedik kijken” wanneer we weer prijsuitreikingen kunnen 
doen. Voorwaarde hiervoor is namelijk dat alle wedstrijddeelnemers daarbij aanwezig 
kunnen zijn.

Ondanks het feit dat we voorlopig waarschijnlijk geen prijsuitreikingen kunnen 
doen, willen we wel de titel en bijbehorende prijs voor Golf(ster) van het Jaar in ere 
herstellen. De wedstrijden die hiervoor meetellen en de wijze van puntentoekenning 
staan op onze website onder het kopje van de Wedstrijdcommissie.

Welke wedstrijden worden er de komende maanden door de Wedstrijdcommissie 
georganiseerd?
- Zaterdag 6 maart staat de greensome matchplay gepland voor iedereen onder  
 de handicap 36, speciaal ter voorbereiding op de competitie
- Zondag 14 maart wordt de voorjaarstrofee gespeeld
- Zaterdag 10 april staat de maandbeker categorie 1&2 gepland
- Zaterdag 17 april is de foursome wedstrijd
- Dinsdag 27 april spelen we de vlaggenwedstrijd ter ere van Koningsdag.
 
Graag tot ziens bij de bovenstaande wedstrijden.

Marianne Kers
Voorzitter Wedstrijdcommissie
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Pro-tip voor de mid-handicapper (hcp18) 

Van geel is deze hole 136 meter, speelt vaak 
iets korter. Met iets wind mee en met een hoog 
gelegen afslagplaats, moet dit voor de meesten 
van jullie met een kort ijzer een birdiekans 
kunnen opleveren. 
Van rood meet deze hole 114 meter. Ontwijk 
de bunker links voor de green en zeker het bos 
links naast de green. Harde ondergrond, kale 
ligging en vaak weinig ruimte om je chip te laten 
landen. Spelers die hun afstanden goed kennen 
moeten in staat zijn om dicht bij de vlag te slaan 
en zo een birdiekans te creëren.

Pro-tip voor de hogere handicapper (hcp36)

Neem genoeg club om in elk geval voorbij 
het einde van de vijver en de bunker te slaan. 
Midden green is een hele goed plek om naar toe 
te slaan, waar de vlag ook staat. En ook rechts 
voor de green is veilig om vervolgens met een 
chip en één of twee puts een bruto par of bogey 
te noteren.
Kortom een niet al te moeilijke hole waar je zo 
maar je eerste birdie of hole in one zou kunnen 
slaan.

TIP VAN DE PRO: OOST-3
een bijdrage van onze golfprofessionals namens de golfschool

Pro-tip

Na de renovatie van de Oost-lus, waarbij met name de bunkers zijn verbeterd, lijkt 
het erop dat Oost de makkelijkste van de drie lussen is geworden. Natuurlijk zijn de 
laatste holes pittig, dus om te scoren zul je op de eerste vijf holes van Oost je slag 
moeten slaan.

Oost-3 is zo’n hole: een korte par-3, die van hoog naar laag speelt en weinig gevaren 
heeft. Lengtes variëren van 114 meter tot 147 meter. De vijver links komt niet echt in 
het spel en de enige bunker links voor de green is na de renovatie een stuk minder 
diep geworden. De green missen aan de linkerkant kan resulteren in een lastige chip van de kale en harde 
ondergrond. De green zelf is redelijk vlak en iets oplopend op de laatste 10 meter. Een goede kans voor een 
par of zelfs een birdie.

Succes op deze prachtige hole.

18
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De Estafetteputter
Gerrit Bronkhorst 

Wie is Gerrit Bronkhorst
Ik ben geboren op de Veluwe en 68 jaar jong, getrouwd 
met Ankie en samen hebben we twee dochters en een 
prachtig kleinkind. Wij wonen in Ermelo. Ik heb een 
prachtige loopbaan gehad en ben op mijn 65e gaan 
genieten van mijn pensioen met als gezamenlijke hobby 
golf. Dit hebben we inmiddels in vele zonnige landen 
gespeeld en hopen dit nog zoveel als mogelijk lang vol te 
houden.

Wanneer ben je begonnen met golfen? 
Officieel in het jaar 2001 samen met Ankie. Daarvoor wel 
golfclinics met zakenrelaties gehad en enthousiast geworden na spelen onder begeleiding op 
de Five - Nations in België. Daarna zijn we direct lid geworden op Dorhout - Mees en we 
hebben daar ons GVB gehaald. Hier zijn we tot 2020 lid geweest en er een mooie, sportieve 
tijd gehad en nu zijn we alweer ruim een jaar lid in Nunspeet.

Wat is je handicap, hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?
Op papier nog 15.5, maar na invoering van het nieuwe systeem is deze hoger geworden. Dat was 
redelijk stabiel tot we in Nunspeet gingen spelen. Tot nu toe zijn het bergen en dalen, welke lopen 
tussen de 20 en 38 stableford punten. Toch bemerk ik dat deze nu na verloop van tijd stabieler wordt 
doordat je de baan beter leert kennen. Mijn streven is om op termijn weer op eerder genoemde 
handicap te komen.

Wat is je favoriete club (stok) en waarom?
Mijn ijzer-8. Daarmee speel ik nagenoeg alles op minder dan 80 meter van de hole. Reden is dat deze 
stok goed doseerbaar is als stootslag en ik er op gevoel mee kan spelen (chip en run).

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt en waarom?
De Titanic golfbaan in Belek – Turkije. Mooie zeer verzorgde 27 holes baan welke deels aan de kustlijn 
ligt, met prachtige vergezichten landinwaarts. Dit naast de uitstekende service die ze verlenen.

Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt? 
Een van de beste (leukste) was in 2013 bij Dorhout - Mees. De belangrijkste wedstrijd ieder jaar 
daar is de Henk Ketelaar trofee die door mij een keer gewonnen is en ik bewaar daar mooie 
herinneringen aan. 

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Hole 19, maar helaas is deze al enige tijd gesloten. In de baan heb ik nog geen favoriete hole, maar wellicht gaat 
dat nog komen. Tot nu toe speel ik soms op de gemakkelijkste holes het slechtst en op de moeilijkste goed. 

Wat doe je voor de vereniging?
Allereerst komen spelen, met als doel er een mooie dag van te maken met mijn medespelers. Verder heb ik 
inmiddels deelgenomen aan een sessie van de klankbordgroep. Hierover zal, neem ik aan, ons bestuur en de 
onderneming zich wel uitlaten naar de leden.

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen? 
Blijf jezelf………. Accepteer je spel zoals het die dag gaat. Het mooie is 
dat je met jezelf in golf wordt geconfronteerd. 

Wat is je grootste ergenis in de baan? 
Zou eerder zeggen dat ik me soms verwonder!

Wil je nog wat kwijt over jezelf?
In dit geval meer een oproep van met name leden die naar verhouding 
nog maar kort lid zijn. Waar ik me over verwonder is dat vele (op een 
aantal uitzonderingen na) niet of nauwelijks aan de verenigingswedstrijden 
meedoen. Juist de uitdaging aan te gaan nieuwe mensen te ontmoeten 
en ingeburgerd te raken op de club is een waardering naar die leden die 
leuke wedstrijden etc. organiseren.

Aan wie geef je de Estafetteputter door?
Aan Rob Oosenbrugh
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Ingezonden door Sjon Selles

De verkiezingen in Amerika zijn 
voorbij en dat bracht mij op het 
idee om iets over een Amerikaanse 
club te gaan schrijven. Nu zijn er in 
Amerika meer dan 15.000 golfbanen 
en daarvan zijn er ook nog zo’n 140 
die in het buitenland liggen, verspreid 
over de hele wereld. Dit zijn veelal 
militaire golfbanen aangelegd op 
locaties waar de Amerikanen op 
strategische plaatsen in de wereld 
een militaire basis hebben. Enkele 
voorbeelden zijn Guantanamo Bay 
(Cuba), Guam (Micronesië), Kunsan 
(Zuid-Korea) en Rota (Spanje).

Hoe sport in het algemeen verankerd is in het Amerikaanse leven is niet te vergelijken met enig ander 
land. Sport wordt kinderen met de paplepel ingegoten omdat hun oudere broer of zus al lid is van een 
sportvereniging die verbonden is aan een school. Of omdat vader en/of moeder zich als vrijwilliger 
inzet binnen een sportvereniging van een school. Sport is in Amerika onderdeel van je middelbare 
opleiding en vorming. Teamgeest, het willen winnen, altijd het beste uit je sportieve ‘zelf’ willen halen 
en sportiviteit zijn onmiskenbare termen in de Amerikaanse sportwereld waar je van jongs af aan mee 
kennismaakt en er lering uit trekt.

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat er op de grote Amerikaanse militair strategische 
legerplaatsen ook grote sportcomplexen beschikbaar zijn, naast de reguliere winkels waar je (tegen 
gereduceerd tarief) Amerikaanse spullen kunt kopen en boodschappen kunt doen in Amerikaanse 
supermarkten. Dit om de Amerikaanse militairen en hun gezinnen een gevoel van ‘thuis’ te geven 
omdat ze vaak jaren buiten Amerika geplaatst zijn, en dat niet altijd vrijwillig! Omdat men weet dat 
golf ontspant en je op totaal andere gedachten brengt zijn er dus ook op diverse locaties in de wereld 
Amerikaans gerunde golfbanen beschikbaar.

Omdat ik als militair meerdere 
jaren op verschillende NAVO-
hoofdkwartieren heb mogen 
werken ben ik ook in de 
gelegenheid geweest om op enkele 
Amerikaanse militaire golfbanen 
te mogen spelen. Er is echter één 
locatie waar dat niet lukte en dat 
was nota bene bij het Amerikaanse 
ministerie van defensie, het 
Pentagon. Ik ben diverse malen 
in Washington D.C. geweest, voor 
werk en privé, en tijdens een van 
de werkbezoeken hadden mijn 
Amerikaanse militaire collega’s 
een halve dag rondleiding door 

ACHTER DE BAL
DE CLUB
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Ingezonden door Sjon Selles

het Pentagon aangeboden. (De andere helft van 
die dag werd gevuld met een rondleiding door 
het Witte Huis, ook bijzonder.) Het Pentagon 
is een enorm gebouw met vijf verdiepingen 
bovengronds, diverse verdiepingen ondergronds en met een 
gangenstelsel van meer dan 28 kilometer!

Onder normale omstandigheden werken er zo’n 25.000 
militairen en burgers in het Pentagon. Het werd gebouwd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en er werd voornamelijk 
zand en grind gebruikt tijdens de bouw (staal was nodig 
voor de oorlogsindustrie.) Dit zand en grind werd gewonnen 
uit de nabij gelegen Potomac rivier. Uiteraard zijn er in het 
Pentagon ook sportfaciliteiten zoals een gym, een sportzaal 
waar je diverse sporten kunt beoefenen, en nog meer. Er 
zijn echter geen buitensportgelegenheden direct bij het 
Pentagon, dus ook geen golfbaan. Voor het personeel dat 
graag golft is er wel een vereniging zodat ze regelmatig met 
of tegen elkaar kunnen golfen in wedstrijdvorm.

In het Pentagon bevind zich ook een supermarkt waar uiteraard ook memorabilia wordt verkocht. 
Daar heb ik de golfbal aangeschaft die herinnert aan mijn bezoek aan dit bijzondere gebouw. Toen ik 
vroeg waar het personeel haar golftoernooien speelt vertelde de verkoopster (die zelf ook golfde) dat 
deze voornamelijk op de 18 holes golfbaan van de East Potomac Golf Course plaatsvinden. Naast 
deze 18 holes baan zijn er ook nog twee 9-holes golfbanen en een minigolfbaan.

Enkele wetenswaardigheden:
- Op verzoek van de Amerikaanse Kamer van Koophandel heeft het leger de golfbaan    
 aangelegd. Er werd mee begonnen in 1913. Niet lang na de start van de aanleg werd het   
 Amerikaanse leger ingezet voor de Eerste Wereldoorlog. Vanaf maart 1919 werd de    
 aanleg hervat en de baan opende met negen holes en in de herfst van 1922 waren er nog   
 eens negen holes aangelegd. De derde negen holes waren in 1925 klaar. Vanaf 1955   
 werd, op last van de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, de golfbaan ook   
 opengesteld voor zwarte golfers.
- De 18 holes ‘blue course’ is een PAR 72 met een lengte van 4757 meter (dames-rood) en   
 5693 meter (heren-geel).
- De achttien holes bestaan uit vier PAR 3 holes, tien PAR 4 holes en vier PAR 5 holes.
- De langste PAR 5 voor de heren is 515 meter op hole 3;
- de langste PAR 5 voor de dames is 394 meter op hole 6;
- de langste PAR 4 voor de heren is 383 meter op hole 16;
- de langste PAR 4 voor de dames is 314 meter op hole 18;
- de langste PAR 3 voor de heren is 179 meter  op hole 8
- de langste PAR 3 voor de dames 163 meter op hole 8;
- de slope rating is 109 (vanaf geel) voor heren en 127 (vanaf rood) voor dames.
- greenfee met/zonder golfcart: $50/$33, ben je ouder dan 60: $21/$38, jeugd: $18.

Voor meer informatie, ook over de andere golfbanen in Washington DC, verwijs ik je naar de website. 

https://www.playdcgolf.com/

