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Van de 
redactie

Van de redactie
Hij is er weer!  De nieuwsbrief waar iedereen met smart op 
wacht om de gedwongen avonden thuis tóch
nog enigszins dragelijk door te komen. Literaire 
hoogstandjes is wat hoog gegrepen, maar de diverse 
onderwerpen zijn weer uitermate interessant en zeker het 
lezen waard!
De tweede nieuwsbrief van het jaar 2021 en van het tweede 
corona-jaar. Gelukkig hoeven wij in elk geval niet meer met 
twee-ballen de baan in; er zit dus duidelijk vooruitgang in! 

Jullie worden natuurlijk bijgepraat door onze voorzitter en 
alle commissies hebben weer het nodige mee te delen.
Een wat ander regelverhaal en ook de bal achter de putter is 
anders dan anders!
Ook een noodkreet van de handicart consul ontbreekt niet en 
verdient ieders aandacht!

Een nieuwe, maar hopelijk blijvende rubriek is een 
bijdrage van het team greenkeepers op onze baan. Hoofd 
greenkeeper Eric Metselaar zal ons elke twee maanden 
vertellen wat er zoal aan onderhoud aan de baan wordt 
gepleegd, hoe dat wordt gedaan en waarom.
Dit kan soms behoorlijk “groen-technisch” worden, maar dat 
maakt het juist ook zeer wetenswaardig en zal iedereen een 
andere kijk geven op deze gecompliceerde materie! 

Er staat ook weer een echte jeugdcompetitie op stapel en de 
deelnemers kunnen niet wachten om voor de 
Nunspeetse de baan in te gaan!

Kortom, je komt met deze uitgebreide nieuwsbrief de avond 
wel door!
De redactie wenst iedereen dan ook veel leesgenot en met 
de lente op komst, de hogere temperaturen en 
hopelijk wat versoepeling van de corona restricties gaan we 
een mooie periode tegemoet.
Tot op de baan!

De redactie
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Het is lente, mooi golfweer en onverminderd druk op de Nunspeetse. Het zijn geen gemakkelijke 
tijden, we ondervinden allemaal nog steeds de beperkingen van ...  maar golfen mag nog steeds en 
tegenwoordig zelfs weer in vierballen. Ook het bestuur en de diverse commissies zijn onverminderd 
druk om allerlei zaken te regelen zodat de leden zo soepel mogelijk door de baan kunnen. Er wordt 
dus nog heel wat online en live vergaderd en druk gemaild en gebeld.

Een aantal van die zaken uit het recente verleden en voor de nabije toekomst genoemd:

•  De komst van de nieuwe Pro’s en het afstemmen van hun activiteiten onderling en met de    
 verenigingsactiviteiten. De drie Pro’s die jullie graag willen helpen om nog meer plezier aan het   
 golfspel te beleven. Er zijn leerzame lessen te boeken met bijvoorbeeld als thema “20 meter meer” of  
 laat de verschillende onderdelen van je spel eens beoordelen en kijk samen met de Pro naar de ruimte  
 om je scores te verbeteren.
• De drukte in de baan en de invoering van een nieuwe reserveringsregeling. Gebaseerd op wensen –   
	 ook	van	leden	in	de	Players	first	enquêtes	–	en	door	het	Rijk	conform	soortgelijke	regelingen	bij	de		 	
	 andere	Rijkbanen	ingevoerd,	terwijl	het	gesprek	daarover	nog	onvoldoende	was	afgerond.		 	 	
 Er waren daardoor diverse verduidelijkingsacties nodig en we hopen dat ondanks alle    
 kritiek op het tijdelijke reserveringsbeleid we een beroep mogen doen op iedereen om mee te werken,  
 zodat we de speelruimte op een faire manier onder elkaar verdelen: geef elkaar de ruimte. 
• Het niet doorgaan van de landelijke competitie en het mooie initiatief, waarbij van de nood een   
 deugd is gemaakt, door een onderlinge competitie te organiseren. Een bijzondere uitdaging voor onze  
 competitieteams.
• Het uitdunnen van het bos en de aanpassingen van de Noord-lus, waar helaas het snoei- en kaphout  
 lang bleef liggen, maar ons is de toezegging gedaan dat de laatste opruimwerkzaamheden binnenkort  
	 afgerond	worden.	De	meeste	bunkers	op	Noord	zijn	flink	aangepakt	en	sommige	zelfs	geheel		 	
 vernieuwd. Ook is de toezegging gedaan dat er extra oplaadpunten voor E-auto’s op de parkeerplaats  
 komen en er diverse trappetjes bij de afslagplaatsen zullen worden gerepareerd en of worden   
 vernieuwd. Het is soms lastig dat we als bestuur onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op   
	 de	planning	en	het	bestedings-budget	van	het	management	van	het	Rijk.
• De voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering, die we voor de tweede keer op rij nog even   
 moeten uitstellen.
•	 De	voorbereiding	van	de	gesprekken	over	een	nieuwe	Samenwerkingsovereenkomst	tussen	het	Rijk		
 en de Vereniging, waarbij het bestuur vooral ook wil inzetten op het zoveel mogelijk borgen (en   
 uitbreiden) van het speelrecht. Dit is zeker nodig gezien de reservelijsten bij de wedstrijden en   
 de spanning in het reserveringssysteem.
• De voorbereiding van het zevende lustrum in 2022, we hopen binnen niet te lange tijd daarvoor een   
 Lustrumcommissie te kunnen samenstellen.

Tenslotte vragen we van iedereen geduld en discipline als het gaat om corona en wijzen we erop dat 
het in ons aller belang is dat ook wij de regels naleven totdat …. het gevaar geweken is. Toezien op de 
anderhalve meter is een verantwoordelijkheid van iedereen, ook op het plein of terras bij de 
Take-Away.

Ondertussen kunnen jullie erop rekenen dat wij als bestuur ons onvoorwaardelijk inzetten in het 
belang van onze leden en de vereniging. 
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Wellicht is het U ontgaan, maar op het scherm boven de kiosk en in de frames op de toiletten van onze golfbaan 
wordt u allen, leden van de Nunspeetse, aangespoord om donateur te worden van de 

Stichting Handicart
Waarom zou u donateur worden, als u zelf geen gebruik maakt van een handicart?
Heel eenvoudig. Als het aantal donateurs niet stijgt dreigen we in de toekomst over aanmerkelijk minder handicarts 
te beschikken. Er zijn er dit jaar tien en zelfs dat is bij sommige wedstrijden te weinig….

De ervaring leert dat de meeste leden donateur worden als ze zelf een Handicart nodig hebben. Maar de donatie 
in dat jaar telt mee voor het aantal handicarts het jaar daarop. Dus als er onvoldoende Handicarts zijn kan het 
gebeuren dat een golfer het volle pond voor een buggie (€ 25,=) moet betalen, i.p.v. het gereduceerde tarief voor een 
Handicart (€ 6,=). 

Hoe wordt het aantal handicarts bepaald?
Zoals	u	kunt	lezen	op	de	posters	in	de	toiletten,	is	het	Rijk	Golfbanen	eigenaar	van	de	Handicarts	/	buggies	op	onze	
baan. Daarom is er op het oog geen verschil tussen de Handicarts en buggies, want ze zijn gespoten in de kleuren 
van	het	Rijk	(blauw).	Het	Rijk	betaalt	alle	kosten	verbonden	aan	de	Handicarts	(aankoop,	reparaties,	onderhoud,	
verzekering en stalling). 

Om	tegemoet	te	komen	in	die	kosten	heeft	de	Stichting	Handicart	een	overeenkomst	gesloten	met	‘het	Rijk	
Golfbanen’. Het geld dat bijeengebracht wordt door de leden-donateurs van de Nunspeetse bij de Stichting 
Handicart	wordt	betaald	aan	het	Rijk.	Om	één	buggie	als	Handicart	te	laten	rijden	betaalt	de	Stichting	Handicart	
€	1000,=	aan	het	Rijk.	Op	onze	baan	rijden	nu	tien	Handicarts,	dus	er	is	in	2020	€	10.000	bijeengebracht.

Maar…. € 3000,= daarvan is gestort door een schenking van een individueel lid en door een grote bijdrage uit de 
balans van onze vereniging. Als deze € 3000,= wegvalt houden we zeven handicarts over. 
Vandaar mijn dringende oproep aan allen, die nog geen donateur zijn:

WORDT DONATEUR.

Alle Handicart gebruikers op onze baan zullen u dankbaar zijn. U kunt zich hier aanmelden als donateur op. Dan in 
de rechter bovenbalk wordt donateur (oranje button) aanklikken en dan volgt een invulprogramma.

Uw handicart consul
Nita Bos

www.handicart.nl
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De opening van het seizoen is alweer enige tijd achter de rug. Het was ondanks alle 
Corona-maatregelen een geweldige dag. Met het maximum aantal deelnemers dat 
mogelijk was, namelijk 120 , liep de wedstrijd behoorlijk door en zeker de vroege 
starters hebben lekker in het zonnetje gelopen. Voor de late starters werd het wel wat 
koud in de middag. Aan het eind van de wedstrijd was er een verrassing voor iedere 
deelnemer	van	Het	Rijk,	een	geweldige	borrel	box	voor	thuis.	Een	erg	leuk	en	origineel	
cadeau in een tijd dat er in het clubgebouw niets kan.

De Paasscharrel  is ook al voorbij, wel een dag met slecht weer. Het blijft jammer dat 
er geen shotgun kan zijn, maar het scharrelen lukte zo ook.

Het volgende evenement komt eraan, op zaterdag 19 juni, namelijk de 
Midzomernachtwedstrijd. We moeten nog steeds met meerdere mogelijkheden 
rekening houden. Als we shotgun mogen spelen doen we dat zeker en dan start de 
wedstrijd om 16.00 uur. Wanneer dat nog niet kan zal de starttijd wat eerder worden, 
anders zijn we niet op tijd binnen. Het is de gewoonte om tijdens die wedstrijd op 
verschillende plekken te eten, met afsluitend een dessertbuffet in het clubgebouw. Of 
dat dit jaar weer kan weten we nog niet, maar dan komt er zeker een alternatief. De 
bijdrage in de kosten zijn 30 Euro per deelnemer. Het zou geweldig zijn als er weer 
zoveel deelnemers meespelen. Wij hopen op prachtig weer!

Daarna	beginnen	de	voorbereidingen	voor	de	Rydercup,	deze	wordt	dit	jaar	gespeeld	
op 17 en 18 juli. Wij gaan ervan uit dat deze wedstrijden door kunnen gaan.

Vanwege de grote belangstelling voor de wedstrijden hebben we regelmatig te maken 
met	een	flinke	reservelijst.	Door	ook	weer	de	nodige	afmeldingen	ontstaat	er	soms	
toch weer onverwachte ruimte. U helpt de commissie bij de puzzel van het indelen 
door bijtijds aan te melden, bijtijds af te melden en er rekening mee te houden dat een 
plekje op de reservelijst vaak nog een grote kans biedt om nog mee te spelen.

Wij zien u graag bij de volgende evenementen.

Namens de Evenementencommissie
Paula van Petegem

Evenementencommissie
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Zoals in onze laatste nieuwsbrief vermeld werd zijn onze golfverwachtingen voor 2021 hoopvol, maar 
of en wanneer ze ook daadwerkelijk verwezenlijkt kunnen worden is nog even afwachten. Wat zeker is, 
is dat wij dit jaar nog steeds te maken hebben met beperkende maatregelen. Dat neemt niet weg dat de 
Heerendagcommissie er weer met frisse moed tegenaan is gegaan. 

Corona wedstrijdprotocol Nunspeetse Heerendagen
• Scorekaarten worden door de wedstrijdleiding uitgereikt in het verenigingssecretariaat. Het is   
 de bedoeling dat er maar één persoon tegelijk in het secretariaat de kaart ophaalt en    
 andere deelnemers even buiten op anderhalve meter van elkaar wachten.
• Sleutels van de handicarts liggen bij de receptie van het Rijk, waar de handicarts ook afgerekend  
 kunnen worden.
• Deelnemers houden hun eigen kaart en moeten de naam van de marker ook op hun kaart   
 schrijven. Na elke gespeelde hole vul je je eigen score in (bij speler) en natuurlijk ook die van je   
 marker. Er moet bij elke hole afstemming plaatsvinden met de marker.
• Na de wedstrijd ondertekent de deelnemer alleen zijn eigen kaart.
• De score kan via de mobiele app ingevoerd worden. Als de kaart ter plekke niet ingevoerd kan   
 worden, maak dan een foto van de kaart om hem vervolgens thuis in te voeren. Dit alles    
 voor 20:00 uur op de wedstrijddag.
• De scorekaart moet, ongeacht of hij nu wel of niet is ingevoerd, na de wedstrijd in de daarvoor  
 bestemde mand nabij de lockerruimte worden gedeponeerd.
• De Heerendagcommissie verwerkt de wedstrijd. Iedere scorekaart wordt op juistheid van   
 de ingevoerde gegevens gecontroleerd. Een foutief ingevoerde kaart heeft gevolgen voor   
 de WHS handicap. Mocht om wat voor reden ook de kaart niet zijn ingevoerd dan zal de    
 commissie, aan de hand van de kaart van de speler en de marker, hiervoor zorg dragen.  

Wat vul ik in op mijn scorekaart als ik een hole niet afmaak?
Op een hole waar je een streep hebt (je hebt de bal opgeraapt, omdat bijv. je handicapslagen op zijn), vul 
je 11 als score in. Bij de zogenaamde streep is het belangrijk dat de spelers wel een 11 invoeren en niet 
een streep of een nul invullen, omdat het systeem een streep of een nul zal beschouwen als een niet 
gespeelde hole, waardoor de berekening van het WHS dagresultaat foutief kan zijn. Uiteraard mag je 
ook bij een stablefordwedstrijd of een qualifying kaart de netto dubbel bogey invullen als je een streep 
hebt, maar niet iedereen weet zo uit zijn hoofd wat voor hem de netto dubbel bogey op een hole is. 
Vandaar dat een 11 invullen altijd een “veilige” optie is.

Invoeren scorekaarten op mobile device
Om te bevorderen dat iedereen zijn scorekaart zelf invoert, voegen wij hier nogmaals de uitleg toe, 
hoe de scores in te geven op een mobiele telefoon. 

Y6

https://denunspeetse.nl/wp-content/uploads/2021/04/news2021-04-uitleg-proware-app.pdf
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Inschrijven, afmelden en reservelijst
Inschrijven en afmelden voor een wedstrijd doet u via Proware. De inschrijving wordt zes weken 
voor de wedstrijddag geopend. Moet u zich na het inschrijven toch afmelden dan doet u dat bij de 
wedstrijdleiding van die speeldag.
Ondanks de verruiming van het deelnemersveld van 72 naar 84 deelnemers ontkomen wij ook bij 
de Heerendagen er niet meer aan om met een reserve spelerslijst te werken. Als de inschrijving 
overschreven is, wordt men zichtbaar als ‘reservespeler’. Als er meer starttijden beschikbaar worden 
gesteld, wordt men alsnog ingedeeld. De overige reserves zullen in volgorde van inschrijving worden 
ingedeeld op de eventueel opengevallen plaatsen.
Ook willen wij nog eens benadrukken dat je evt. bijzonderheden over een wedstrijd altijd kunt lezen in 
Proware bij het overzicht van de wedstrijd onder het kopje ’aanvullende informatie’.

Zomercompetitie
In april zijn wij weer gestart met de zomercompetitie. Helaas is vanwege de winterse 
weersomstandigheden de eerste wedstrijd afgelast. Niet echt een hoopvol begin dus, maar wij laten ons 
niet uit het golfveld slaan en de eerste wedstrijd is ondertussen gespeeld op 14 april. Ook deze zomer 
is Homar weer de sponsor van de gewilde, dit jaar blauwe, Heerendagpolo’s. De dagwinnaar (hoogste 
score) wint deze polo, met de restrictie dat je maar één polo per seizoen kan winnen. Verder zijn er nog 
allerlei andere leuke prijzen te verdienen. Op de website van de Nunspeetse zijn al onze standen (en 
uitleg) in te zien via -Commissies, -Heerendagcommissie en -Diverse standen Heerendag. Leuk om te 
volgen!

Heerendagpolo 2021

Prijzentafel

7
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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                                                                                                                             

16-17-18 augustus 3-daagse Heerendaguitje                                                                                                                                  

15 september		 Heerendag	op	het	Rijk	van	’t	Sybrook																																																																									

27 oktober   Homar Trofee                       

We zien jullie graag op een van onze Heerendagen! 

Coen Holstege

Voorzitter Heerendagcommissie                                                                                    

Het Rijk van Nijmegen (onder voorbehoud)
Evenals voorgaande jaren is er ook een 
Heerendag	gepland	op	Het	Rijk	van	
Nijmegen en wel 26 mei aanstaande. 
Helaas kon dit vorig jaar niet door gaan, 
maar wij hopen er nu toch een leuke 
dag-invulling aan te kunnen geven, al zal 
het anders zijn dan wij gewend zijn. Je 
kan je hiervoor gewoon via Proware 
inschrijven, maar let op: het aantal 
deelnemers is beperkt en vol is vol.
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A few of golf 
en plaatselijke regels in 1940

Het regelartikel dit keer is niet iets actueels, maar gaat over tijdelijke plaatselijke regels tijdens zeer bijzondere 
omstandigheden. Jan Willem Heilijgers stuurde mij een leuk en wetenswaardig artikel dat de moeite waard is 
om te delen in de Nieuwsbrief. 

Een Canadees vriendje van Jan Willem Heilijgers, wiens vader in de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten,  
stuurde Jan Willem het volgende.
Het betreft hier een episode uit de Tweede Wereldoorlog, waarin Duitse vliegtuigen vanuit Noorwegen het 
noorden van het Verenigd Koninkrijk aanvielen. Teneinde bevriezing van de lopen van de machinegeweren te 
voorkomen werden deze aan het einde voorzien van een klein laagje vet.
Op de terugweg, nadat de vliegtuigen hun bommen hadden laten vallen, kwamen zij met nog volle 
machinegeweren over het noordoosten van het Verenigd Koninkrijk terug en werden die machinegeweren 
“geleegd” (a few rounds) op plekken waar ook wel eens golfbanen liggen.

Als de familie Heiligers met hun buren en/of vrienden in Florida spelen, dan praten zij wel eens over: “a round 
of golf”,’ nu weten zij dus dat dit daar vandaan komt (over  “outside agencies” gesproken……).

Dat Engelsen onverstoorbaar zijn en droge humor hebben, is algemeen bekend. Ook tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd er gewoon gegolft. In verband met de bombardementen en de gevolgen daarvan werden er 
wel tijdelijke plaatselijke regels opgesteld. Zoals bijvoorbeeld op de Richmond Golfclub:

De regels spreken 
voor zich denk ik. 
Gevoel voor humor 
hebben de Engelsen 
absoluut!

9
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OPROEP!
Wij zoeken

 een vierde man!

Wij, Hans, Harry en Joop zijn op zoek naar een 
vierde man die onze flight complementeerd. 
Ben jij die humoristische en positief ingestelde 
golfer die graag aansluit op de maandag- en de 
donderdagochtenden? Reageer dan en wees van 
harte welkom. Onze starttijd ligt veelal rond 
08:45 – 09:00 uur. 

Onze speelsterkte: handicap 14 t/m 20. 
Gezelligheid en plezier maken met elkaar vinden wij 
heel belangrijk! 

Reageren kan telefonisch bij Joop: 0341-559151 of 
06-33108430

Maart 2021

10
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De redactie gaat proberen om in elke nieuwsbrief een stuk te plaatsen om jullie op de hoogte te 
houden over wat er zoal gebeurt aan onderhoud op en rond onze mooie baan.

Het onderhoud van de baan is een essentieel onderdeel van ons spelplezier, maar is ook 
gecompliceerder dan je zou denken! En het is altijd interessant om te lezen waar men zoal mee bezig 
is en wat er nodig is voor professioneel onderhoud.

Eric Metselaar, onze hoofd greenkeeper, draagt in deze nieuwsbrief voor het eerst bij met een update 
over een aantal zaken waar men de afgelopen tijd mee bezig is geweest. Eric aan het woord:
Zoals jullie wellicht gezien hebben zijn er op Noord diverse bunkers gerenoveerd. Deze fase betrof N-2, 
N-8	en	N-9.	Zij	zijn	voorzien	van	nieuwe	vormen	door	architect	Alan	Rijks	en	gevuld	met	het	nieuwe	
type	“hoekig	bunkerzand”	hetzelfde	zand	als	in	de	bunkers	op	Oost.	Eén	bunker	op	Noord-9,	rechts,	
is	nog	een	keer	herzien,	omdat	zowel	de	Enk,	het	Rijk	van	Nunspeet	en	ook	Alan	Rijks	de	vorm	niet	
passend vonden bij de linker bunker van Noord-9. Wij hebben de grote kraan weer een ochtend
gehad en deze bunker aangepast. Er was nog zand over en zullen in de loop van dit jaar de bunkers op 
Noord-1 nog van beter zand voorzien en de randen steken.

Dan waren er nog wat vragen vanuit de vereniging:

1. Wanneer worden de greens gerold?
Het rollen van de greens doen we in het groeiseizoen om het gras te ontlasten van het dagelijks 
maaien. Maaien geeft stress op het gras en door het een keer te rollen (strijken), behouden we de 
stimp. Beiden is ongeveer 1 stimp per beurt. Doen we het een keer extra, rollen naast maaien, dan 
gaat	de	stimp	extra	omhoog	en	maak	je	er	1,5	of	soms	2	stimp	van.	Rollen	kun	je	dus	niet	los	zien	van	
het maaien.

2. De greens zijn wel snel, maar nog best hobbelig!
Deze vraag kreeg ik van de week. Dit komt omdat er nog geen groei in de greens zit. Het is gewoon 
nog te koud in de grond voor voldoende activiteit in de plant. Doordat de grasmat nog open is, zal de 
green best snel zijn (weinig gras is weinig weerstand), maar omdat er veel grassen zijn weggevallen 
in de winter, ontstaan er wat gaten, waardoor de green ook hobbelig wordt. Gaat het gras groeien, dan 
kunnen we ook weer met zand dressen en zal de green “eerlijker” worden.

3. Grote holle pennen prikken (op de Heerendag nog wel!)
De grote holle pennen in de triple ring (sluitronde van de green) is een eenmalige bewerking om veel  
vilt uit de grond te halen. De triple ring is de plek die veel wordt betreden en waar veel wordt gereden.
 De grote holle pennen van 1 cm. doorsnee voorkomen dat dat we kale 

plekken krijgen of zelfs mos.
En soms moet dat op de Heerendag, omdat we deze machine maar een 
week in Nunspeet hebben staan.

Tot zover deze keer.
Met vriendelijke groet van de Greenkeeping en tot de volgende brief.
Eric Metselaar i.s.m. FTK.

Noot van redactie: iedereen weet nu tenminste wat “hoekig bunkerzand” 
is………..   ;-)))



12

Terugkijkend en vooruitkijkend is er ook weer het nodige te melden 
vanuit de Seniorencommissie. Ondanks het gegeven dat in de 
afgelopen weken de weergoden ons niet altijd welgezind waren, was 
er steeds veel belangstelling voor de Senior Social Mix – wedstrijden 
op donderdag (18 holes en 9 holes). Mede door de beperkende 
maatregelen i.v.m. Covid moesten we zelfs een aantal keren 
deelnemers teleurstellen omdat we onvoldoende startruimte hadden.
Dus dan direct eerst maar het goede nieuws: Vanaf 6 mei aanstaande 
kunnen we zowel bij de 18-holes als bij de 9-holes twee extra 
flights	toevoegen,	waardoor	het	aantal	potentiële	deelnemers	nu	42	
respectievelijk 30 wordt. Dank aan Marianne Kers die dit voor ons 
“geregeld” heeft.
Het betekent wel dat de 18-holes voortaan 18 minuten eerder begint 
en de 9-holes nog 18 minuten langer doorgaat. Zeker op de early-bird 
wedstrijden (eerste donderdag van de maand) dus een vroegertje voor 
de wedstrijdleider en de eerste deelnemers.

Inschrijven voor de Seniorenmix is mogelijk vanaf ongeveer vier weken 
voor de wedstrijddag, we raden je aan om bijtijds in te schrijven. 
Mocht je door de grote belangstelling voor de wedstrijden toch op de 
reservelijst terecht komen dan heeft de Seniorencommissie besloten 
om bij over-aanmelding van deelnemers niet alleen het moment van 
inschrijving als maatstaf te nemen voor deelname, maar daar waar 
wenselijk of (medisch) noodzakelijk ook anders te kunnen beslissen. 
Uiteraard willen we er op toezien dat niet steeds dezelfde senior-leden 
buiten de boot vallen.

Op	29	april	spelen	we	een	bijzondere	wedstrijd	met	4-ballen,	om	op	
die manier de gelegenheid te hebben zoveel mogelijk mensen te 
kunnen laten deelnemen, we hopen de wedstrijd te kunnen afsluiten 
met prijsuitreikingen voor de winter en lente-periode en in plaats van 
“een balletje in de baan” misschien wel “een balletje op het terras”.

We	hebben	definitief	moeten	besluiten	om	de	winter-	of	
voorjaarstrainingen (met ondersteuning van de fysiotherapeut) niet 
door	te	laten	gaan	en	zijn	nu	in	gesprek	met	de	drie	PRO’s	om	te	kijken	
op	welke	wijze	we	komend	najaar	wel	weer	de	fit-trainingen	voor	
senioren kunnen organiseren.

 SENIORENCOMMISSIEApril 2021
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En verder:

•	 Roepen	we	de	senioren	op	om	in	de	baan	te	laten	zien	dat		 	
 leeftijd niets te maken heeft met snelheid en zorgvuldigheid,   
 door te zorgen voor aansluiting, terugleggen van plaggen,   
 bunkers harken (ook voor een ander) e.d.

• Hebben we inmiddels goede ervaringen met het nieuwe   
 betalingssysteem met de  betaalpas. Hebben we het bestuur   
 geadviseerd dat ook bij andere commissies te stimuleren en   
 roepen we de laatste contant-betalers op om ook hun    
 betaalpas te gebruiken. Het scheelt de penningmeester een   
 hoop gedoe.

• Gaan we vanaf 6 mei weer een nieuwe speelronde in, met   
 een meerronden-overzicht en prijsuitreiking eind juni.    
 We hopen dat dan (bijna) iedereen is gevaccineerd en    
 we weer een gezellige nazit kunnen organiseren.

•	 Staan	we	open	voor	suggesties	of	ideeën	voor	een	plezierig		 	
 seniorenbeleid en wensen we jullie allemaal een goede    
 en gezonde aanloop naar de zomer. Blijf ondertussen    
 waakzaam en gezond ! 

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

Jaap van Petegem
Seniorencommissie 
 
mail: senioren@denunspeetse.nl

 SENIORENCOMMISSIEVervolg
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Het Zwijntje is na een spannende strijd uiteindelijk 
gewonnen door Ingrid Zonnevylle die tegen Yvonne 
Schipper de strijd aanbond. Hoe leuk, dat twee dames 
die	nog	niet	zolang	op	onze	baan	spelen	dan	in	de	finale	
terecht	komen.	Proficiat	hoor	DAMES.

Zodra wij weer normale Damesdagen kunnen spelen, 
besteden wij hier natuurlijk aandacht aan en zetten wij 
ze nog wel even in het zonnetje.
 
Er zijn een paar dames die geopereerd zijn of in de 
lappenmand	zitten/zaten	waar	wij	natuurlijk	aandacht	
aan hebben besteed in de vorm van een kaart en een 
bloemetje. Allemaal van harte beterschap dames.

Op 30 maart, het was een prachtige mooie dag, ook wel 
rokjesdag genoemd, was de opening van het seizoen 
voor de Damesdag.
 
De kaarten werden zoals gewoonlijk in het secretariaat 
uitgedeeld, waar een grote pot met paaseitjes stond, 
waar de Dames er een handjevol mochten uithalen.
Wij	mochten	weer	gezellig	met	zijn	drieën	door	de	baan.	
Het	was	weer	volle	bak,	er	konden	54	Dames	meedoen.

Er werd heel goed gespeeld, er kwamen  Dames binnen 
met	40	of	meer	stableford	punten.
Twee keer kwam de caddiemaster langs met een 
heerlijke salade en met een soepje. Toch een beetje 
feestelijk tijdens de opening van ons seizoen.

Momenteel is er een onderlinge competitie bezig tussen onze eigen 
teams, omdat de NGF-competitie afgelast is. Een heel leuk initiatief van 
de Competitiecommissie, Maar wij hopen toch dat volgend jaar de echte 
competitie weer kan doorgaan. Maar door dit initiatief blijft de spirit er 
wel in.

Op 18 mei staat ons uitje naar Duitsland, Borghees op het programma.
Indien dit niet kan doorgaan vanwege de Corona maatregelen, spelen wij 
die dag gewoon in Nunspeet met de mogelijkheden die er dan mogelijk 
zijn.
 
Laten wij hopen dat iedereen snel gevaccineerd kan worden en onze 
gezellige horeca weer open mag. We missen het.
 
Namens de Damesdagcommissie,
Tineke Jager
Voorzitter
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Jeugdcommissie
       Vanaf zondag 6 juni hoopt De Nunspeetse met drie jeugdteams deel te nemen  
       aan de NGF jeugdcompetitie. Na de afgelasting van de jeugdcompetitie in juni 
               en nog eens in november 2020 hebben we nu goede hoop dat het dit jaar wel     
            doorgang kan vinden.

  Het eerste team bestaat uit Alex Plakke, Dean Janssens, Luca ter Meer en Björn 
Driessen. Zij spelen 36 holes matchplay, ‘s ochtends 18 holes foursomes en in 

de middag 18 holes Singles. Tegenstanders dit jaar zijn Semslanden, Noord 
Nederlandse en Almeerderhout. 

In de 18 holes competitie wordt de Nunspeetse vertegenwoordigd door 
de andere vier spelers die het hele seizoen het plusprogramma van het 

jeugdplan volgen. Lude Loman, Krijn Willems, Bastian Maris en Niels 
van Dalfsen gaan het opnemen tegen Sybrook, Zeewolde en Zwolle. 

Tenslotte spelen de allerjongsten in de Par 3 competitie met 
Havelte, Anderstein en Spandersbosch als tegenstanders. Onze 

pro Carolien zal deze kids nog aanwijzen om de eerste stappen 
te zetten in competitiegolf.
Deze	jongens	en	meisjes	spelen	18	holes	op	par	3/4	banen.	

Een heel leuke en laagdrempelige vorm van wedstrijd golf.

De thuiswedstrijden zijn op 6 juni (36 holes team), 13 juni 
(par 3 team) en 20 juni (18 holes team).

Met vriendelijke groeten 
Douglas Driessen 
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Vanuit de Wedstrijdcommissie

De week waarin ik dit stukje schrijf gebeuren er een aantal opmerkzame dingen: 
Ronald	Koeman	wint	zijn	eerste	prijs	als	coach	met	Barcelona,	Max	Verstappen	rijdt	
naar zijn elfde Grand Prix overwinning en een deel van de wedstrijdspelers doet mee 
aan de interne competitiestrijd in de tweede wedstrijd op Nunspeet. Erg gezellig, 
soms hard werken, goed weer en veel lol. Echt een leuk alternatief voor het niet 
doorgaan van de NGF-competitie.

Sinds 16 maart 2021 kunnen we weer buitensporten met z’n vieren, dus onze 
golfrondjes in tweetallen worden vaak aangepast naar viertallen. Dit is natuurlijk weer 
heel gezellig!!

Wat	staat	er	in	april/mei	op	de	wedstrijdkalender:	Natuurlijk	de	Vlaggenwedstrijd	op	
Koningsdag. Er kunnen 117 spelers meedoen. De wedstrijd is met zeven personen 
op de wachtlijst overschreven. Maandbeker categorie 1 & 2 volgen op 1 mei; ook 
aan deze wedstrijd kunnen tezamen een kleine 100 deelnemers meedoen, maar 
ook hier staan deelnemers op de wachtlijst. Op Tweede Pinksterdag volgt de 
Aspergewedstrijd. Na grote animo heeft de wedstrijdleiding het aantal beschikbare 
plekken kunnen verdubbelen, maar helaas ook hier staan alweer golfers op de 
wachtlijst. De senior clubkampioenschappen volgen in het laatste weekend van mei.

We kijken met z’n allen niet alleen uit naar vele gezellige golfronden maar ook naar 
een gezamenlijke afsluiting op de 19e hole zonder beperkende maatregelen. Veel 
golfplezier gewenst in de komende periode.

Marianne Kers
Voorzitter Wedstrijdcommissie
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PRO-TIP MID-HANDICAPPER (18)
Recht	slaan	is	hier	het	toverwoord.	De	problemen	op	deze	hole	
beginnen ter hoogte van het begin van de green, zowel links als rechts. 
Links zoals gezegd net voor en naast de green een paar bomen die 
in de weg kunnen staan met je chip naar de vlag, maar ook de kale, 
harde ondergrond (inclusief veel losse dennenappels) maakt het er 
daar	niet	makkelijker	op.	Rechts	ligt	een	bunker,	niet	heel	diep	en	
meestal heb je daar wel een goede ligging, maar voor de meesten is 
chippen vanaf de voorgreen toch net even iets eenvoudiger. Kortom 
liever iets te kort en recht dan pin high en links of rechts. De green zelf 
is redelijk vlak met subtiele glooiingen, erop komen is het lastigste 
onderdeel op deze hole.

PRO-TIP HOGE HANDICAPPER (36)
Als je de green mist of als je nog niet zo recht slaat met je houten 
is vóór de green op de fairway geen slechte plek. Van rood betekent 
dit	dus	een	slag	van	135-145	meter	en	van	geel	150-160	meter.	Je	
tweede slag kun je dan de green op pitchen of chippen en is het zware 
werk op deze hole alweer gedaan. Je hebt zo een goede kans op een 
bruto bogey.
Ook	kun	je	de	hole	als	par-4	spelen,	dus	opdelen	in	twee	slagen.	Na	je	
afslag kun je een voor jou prettige afstand overhouden om met een 
wedge een volle slag te maken naar de vlag. Dit is voor spelers in de 
handicap	categorie	36-54	vaak	een	succesvolle	tactiek	op	lange	par	
3 holes. Je zult er versteld van staan hoe vaak je met deze taktiek 
(coursemanagement)	met	een	goede	score	van	de	green	afloopt.

TIP VAN DE PRO: OOST-7
een bijdrage van onze golfprofessionals namens de golfschool

17

De tweede par-3 van Oost is vooral lang, 170 meter van rood en 187 
meter van geel zijn toch serieuze afstanden voor de meesten van 
ons. Vaak hebben we al een hybride, een fairwaywood of zelfs een 
driver nodig om op of in de buurt van de green te komen. Behalve 
de afstand liggen de gevaren op deze hole rechts en links naast de 
green: rechts een niet al te diepe bunker en links een paar serieuze 
bomen, die toch wel in de weg staan als je de green mist. Maar met 
slim spel is hier toch wel een goede score te maken.
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De Estafetteputter
Rob Oosenbrugh 

Wie is Rob Oosenbrugh
Mijn naam is Rob Oosenbrugh, geboren op 8 oktober 1947 te Hilversum. Ik 
heb altijd in de grafische wereld gewerkt. Vooral in speciaaldrukkerijen voor het 
vervaardigen van kettingformulieren en gepersonaliseerde mailings. In Hilversum 
en Apeldoorn bij de Blaeuwe Werelt en de laatste 15 jaar bij Moore Paragon in 
Amsterdam. Dat is misschien nog wel te horen aan mijn uitspraak. De laatste jaren 
bij Dorhout Mees  en Flevonice gewerkt.  Burgerlijke staat is ongehuwd maar al 25 
jaar samenwonend met mijn partner Ans.

Wanneer ben je begonnen met golf? 
Dat was 2001. Eerst les genomen op Almeerderhout en daarna examen gedaan op 
de baan van 

Wat is je handicap, hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?
Mijn handicap is 17.5. Mijn grootste handicap ben ik zelf. Bij Dorhout Mees was 
mijn handicap 12.5. Echter op Nunspeet is het wat lastiger spelen en daarom flink 
hoger geworden, zeker na invoering van het WHS-systeem. Maar ik voel dat er nu 
progressie in zit.

      Wat is je favoriete club (stok) en waarom?
Favoriete club is mijn houten 5, daar ben ik het meest constant 
mee.

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen 
hebt en waarom?
Mijn mooiste baan is “De Haagsche”. Super greens, mooie 
vergezichten en grote hoogteverschillen.

Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt? 
Mijn beste ronde was de blauwe lus op DHM met 38 slagen 
en op 2-4-2021 zuid met 41 slagen. 

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Dat zijn er 3, te weten Noord, Oost en Zuid 9. Clubhuis in 
zicht en daar is het gezellig en goed toeven. Dit alles onder 
normale omstandigheden en zonder Corona toestanden.

Wat doe je voor de vereniging?
Voor de vereniging niets, maar wel een enthousiaste deelnemer 
aan wedstrijden.

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen? 
Dat was kortgeleden van een medelid en trainingsmaat. Conceptloos golfen. 

Wat is je grootste ergenis in de baan? 
Mijn grootste ergernis is de slechte omgang met de baan van leden en 
greenfeespelers. VERGETEN de pitchmarks te repareren.

Aan wie geef je de Estafetteputter door?
Ik geef de estafetteputter door aan de zeer energieke en fanatieke golfer : 
Gijs Lamers
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Ingezonden door Sjon Selles

In mijn vorig verslag nam ik u mee naar het Pentagon in Washington, Amerika. Op dezelfde dag dat 
ik destijds een bezoek bracht aan het Pentagon heb ik ook een rondleiding gekregen door The White 
House. Tijdens deze rondleiding was er helaas geen gelegenheid om een golfbal te scoren voor 
mijn verzameling maar het is zeker interessant om iets over deze locatie te berichten. Deze keer dus 
verhalen en achtergronden over(golfballen van) de POTUS, de ‘President Of The United States’.
Er is geen ander land dan de Verenigde Staten van Amerika waarvan bekend is dat hun president 
golft. De huidige, President Joe Biden, golft ook. Zijn laatst geregistreerde handicap is 6. Dat was 
in 2014 toen hij Vice President was onder President Obama. Hij was in die tijd ook lid van twee 
golfverenigingen en had toen ook meer tijd om te golfen.

Zestien van de laatste negentien Presidenten van Amerika spelen of speelden golf. De eerste 
President van Amerika die graag golf speelde was William Howard Taft (1857-1930). Hij was president 
tussen 1909 en 1913. In 1908, het jaar waarin hij campagne voerde, speelde hij zo vaak golf dat zijn 
partijgenoot en voorganger, President Theodore Roosevelt, er publiekelijk commentaar op gaf en hem 
vroeg om te stoppen met golfen. President Taft was met zijn 160 kilo behoorlijk dik waardoor hij de bal 
moeilijk kon putten omdat hij de bal niet kon zien en de bal ook niet altijd goed kon raken omdat die 
voor hem te ver van zijn lichaam lag. Hij had dus aangepaste golfclubs.
De opvolger van William Howard Taft, President Woodrow Wilson, was een verwoed golfer: als hij de 
kans kreeg speelde hij op zes van de zeven dagen in de week, gedurende het hele jaar. In de winter 
speelde hij met rode golfballen die door de Amerikaanse geheime dienst in die kleur waren geverfd.
Nadat Woodrow Wilson acht jaren in The White House had gezeten kwam President Warren G. 
Harding. Harding was niet zo’n goede golfer maar is wel de eerste Amerikaanse president van wie in 
1925 de naam werd gegeven aan een golfbaan: de ‘TPC Harding Park Golf Course’ in San Francisco. 
(TPC staat voor ‘Tournament Players Club’.) 
Toen President Harding overleed aan de gevolgen van een hartaanval nam President Calvin Coolidge 
het van hem over. President Coolidge was geen getalenteerde golfer en hij liet, volgens de verhalen, 
zijn golfclubs achter in The White House nadat hij was afgetreden en verhuisd.
De volgende was President Franklin D. Roosevelt, wel weer een verwoed golfer die al tijdens zijn studie 
deelnam aan wedstrijden en een keer clubkampioen werd. Helaas werd hij op 39-jarige leeftijd door 
polio getroffen en hij kon vanaf toen zijn geliefde sport niet meer uitoefenen.
Na Roosevelt kwam President Dwight D. Eisenhower, een erg fanatieke golfer die ook lid was van de 
Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia. Bij gelegenheid speelde hij met zijn goede vriend 
Arnold Palmer, met wie hij ooit eens een liefdadigheidstoernooi won.
En toen kwam President John F. Kennedy, volgens de Amerikanen de enige president met een 
‘single handicap’. In zijn jonge jaren was hij ook lid van het Harvard University Golf Team. Tijdens zijn 
presidentschap speelde hij regelmatig golf maar bijna nooit 18 holes - hij sloeg regelmatig een paar 
holes over.
President Lyndon B. Johnson, die onverwacht het presidentschap overnam nadat President John 
F. Kennedy was vermoord, stond bekend als een golfer die zich niet zo aan de regels hield. Hij had 

ACHTER DE BAL
DE CLUB
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gemiddeld 400 ‘swings’ nodig tijdens een golfronde en als hem een afslag niet beviel sloeg 
hij net zolang totdat hij tevreden was met zijn slag. President Johnson speelde vaak met 
partijgenoten en tegenstanders om de stemming te peilen als er in de Senaat of het Huis 
van Afgevaardigden gestemd moest worden voor een ‘gevoelige kwestie’. Hij vond het 
ideaal om vier uren lang met hen ongestoord van gedachten te kunnen wisselen.
President Johnson werd niet herkozen maar opgevolgd door President Richard Nixon. Deze was 
begonnen met golfen toen hij als Vice President diende onder President Eisenhower. Uiteindelijk had 
hij handicap 12 maar hij gebruikte het golfen niet voor politieke doeleinden zoals zijn voorganger.
Na President Nixon trad President Gerald Ford aan, een betere golfer met hart voor de sport. Hij 
werd als eerste president ook lid van de US Golf Association en was in 1994 erevoorzitter van de 
President’s Cup. Dit is een golftoernooi wat om de twee jaar wordt georganiseerd. Een team van 
Amerikaanse golfers neemt het op tegen golfers uit andere delen van de wereld. (Europese golfers 
doen hieraan niet mee omdat zij al meedoen met de Ryder’s Cup.) Toen hij President Nixon gratie 
had verleend (na het Watergate schandaal) ging hij meteen daarna een rondje golfen met Arnold 
Palmer, Jack Nicklaus en Gary Player.
Na President Ford trad President Ronald Reagan aan. Hij diende acht jaren in The White House maar 
was geen fanatieke golfer, al was wel bekend dat hij een mooie en goede swing had.
Vanaf 1989 diende George Bush Sr. als de President van Amerika. Hij was een fanatieke golfer die 
bekend stond om zijn snelle manier van spelen. Hij speelde ooit 18 holes mee in een vierbal en deed 
daar een uur en eenenvijftig minuten over. Zijn grootvader van moeders kant was ooit voorzitter van 
de US Golf Association.
In 1993 begon President Bill Clinton aan zijn presidentiële periode van acht jaren. Hij nam het niet zo 
nauw met de regels en sloeg regelmatig een tweede bal als hem een slag bij de eerste keer niet goed 
genoeg was. Hij heeft tijdens zijn presidentschap ook een keer in zijn eentje in de stromende regen 
18 holes uitgespeeld.
President George Bush Jr. nam het stokje over van Bill Clinton in 2001. Net als zijn vader was ook 
hij een snel spelende golfer. Volgens zijn eigen zeggen was hij best goed, hij scoorde ooit 77 op de 
golfbaan van Agusta National.
En toen kwam, na acht jaren, in 2009 President Barrack Obama die, net als Bill Clinton, linkshadig 
was. Ook hij speelde graag en probeerde een keer in de tien dagen te spelen. Hij liet Titleist golfballen 
maken met ‘POTUS’ aan de ene kant geprint en nummer 44 aan de andere kant. Hij was nl. de 44e 
President van Amerika. Hij betaalde ook zelf voor een golfsimulator in The White House.
De Amerikaanse president die het meest gefotografeerd is op een golfbaan is President Donald 
Trump. Van hem was al bekend dat hij een fanatieke golfer is: hij bezit diverse golfbanen in Amerika, 
Schotland, Ierland en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij speelt graag samen met andere 
beroemdheden en staat bekend om het fout invullen van zijn scores.

Bij mijn weten is er geen tweede ambtswoning in de wereld waar in de tuin een putting green 
aanwezig is. In de zuidelijke tuin van The White House ligt een green van ongeveer 200 vierkante 
meter op nog geen twintig meter van de werkkamer van de president, The Oval Office. In 1953 bood 
de Amerikaanse Golf Federatie aan President Dwight D. Eisenhower een green en een golfbunker aan 
te leggen in de tuin van The White House. De green werd aangelegd door golfbaanarchitect Robert 
Trent Jones Sr. (Deze golfbaanarchitect heeft als eerste ter wereld een golfbunker een sierlijke vorm 
gegeven bij het ontwerpen en aanleggen ervan.) Helaas werd de putting green door de opvolger van 
Eisenhower, President Richard Nixon, verwijderd uit de tuin. In 1991 werd door President George 
Bush Sr. gevraagd om weer een putting green aan te leggen. Hij wilde echter wel dat de green op een 
meer beschutte plaats in de tuin van The White House werd aangelegd, vrijwel uit het zicht. In 1995 
werd de putting green op verzoek van President Bill Clinton verwijderd en opnieuw aangelegd op de 
huidige locatie, vlakbij The Oval Office.
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