
1

Wist je dat ‘De Nunspeetse’ op 
social media te volgen is?

Nr. 3 2021

In dit nummer:
Van de redactie

Van het bestuur

Evenementencommissie

Heerendagcommissie

Regels

Seniorencommissie

Damesdagcommissie

Jeugdcommissie

Wedstrijdcommissie

Tip van de PRO

De Estafetteputter

De club achter de bal

https://www.facebook.com/denunspeetse/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/de-nunspeetse?challengeId=AQG1aMsNdGijLQAAAXMJkadWPQv5VT3SsA-RzqNBaTWdJ60IAepzmv8QL6TBfFg1h5RrFqVaRTOe059WvNWmwgwGEIqBmB1ftQ&submissionId=36ba95ba-c294-1d16-cd2c-e809dba23c54
https://www.instagram.com/denunspeetse/


22

Van de 
redactie

Van de redactie
Dit is alweer nieuwsbrief nr. 3 van dit jaar! Wat een roerige 
tijd hebben we allemaal achter de rug! Testen, vaccineren, 
persconferenties met wat we allemaal wel en niet mogen, 
koud weer, warm weer en nog veel meer  gebeurtenissen die 
kennelijk horen bij deze bijzondere periode.

Kortom….alles is voorbij gekomen, maar één ding is constant 
gebleven en dat is dat we toch steeds de baan in konden en 
ons vermaken met dat spelletje dat soms heel leuk en soms 
ook akelig irritant kan zijn en dat golf heet. Wat dat betreft 
hebben wij, zeker op onze baan, niets te klagen gehad. En de 
toekomst ziet ook rooskleurig uit!

En ook weer een volle nieuwsbrief met verslagen, 
wetenswaardigheden, regels, een tip van de pro en bijdragen 
vanuit alle commissies. Voldoende leeswaardigheden 
derhalve om een regenachtige middag of avond mee door te 
brengen.

Er is tevens een begin gemaakt met het initialiseren van het 
lustrum in 2022, wat een zeer feestelijk gebeuren schijnt te 
gaan worden! Zie de bijdrage van de bestuurstafel.

Vermeldenswaardig is nog dat er door één van onze leden 
gewerkt wordt aan een mogelijke nieuwe opzet voor deze 
nieuwsbrief  en wij hopen daar binnen afzienbare tijd 
iets mee te kunnen doen! De zomer is weer vol met golf 
activiteiten en wij wensen iedereen dan ook een heel mooie 
zomerse periode en hopen dat het sociale samenzijn na een 
rondje of een wedstrijd spoedig weer genormaliseerd kan 
worden.

Veel leesplezier en tot de volgende nieuwsbrief!

De redactie
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Ook het bestuur van de Nunspeetse is verheugd dat “het normale leven” en daardoor 
ook “het goede golfleven” weer langzaam op gang komt. Het is te hopen dat nu ook 
de anderhalve-meter-maatregel opgeheven kan worden, want dan kan de Horeca 
van het Rijk ook het terrassenbeleid aanpassen en kunnen we weer prijsuitreikingen 
en afsluitingen op het terras gaan houden. We hopen dat clubkampioenschappen en 
bijzondere wedstrijden (zoals de Rydercup) dan dit jaar ook gewoon gespeeld en gevierd 
kunnen worden.

Ondertussen probeert het bestuur zijn taken normaal uit te voeren en zaken voor het hier 
en nu te regelen:
• Het bestuur is blij met de ontwikkelingen in de Golfschool en de plannen die de   
 drie pro’s gezamenlijk ontwikkelen. We willen de activiteiten in het kader van   
 “Golfbreed” (zie website en informatieborden) graag promoten, omdat het   
 alle leden kansen biedt het golfspel te verbeteren en de techniek te onderhouden.

• Het bestuur heeft inmiddels de eerste voorbereidingen voor het jubileum (35 jaar  
 in 2022) in gang gezet. Er wordt nu een Jubileumcommissie samengesteld die   
 activiteiten voor jong en oud zal gaan organiseren. Hetty Schinkel is gevraagd om  
 als “projectmanager” voor de jubileum-activiteiten te fungeren. Jullie horen direct  
 na de zomer ongetwijfeld meer, maar vrijwel zeker is dat ons 35-jarig bestaan   
 uitgebreid gevierd zal worden in de eerste helft van juli 2022. Noteer het    
 maar vast!

• Binnenkort vinden de eerste besprekingen plaats tussen het bestuur en de directie  
 van Het Rijk over de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst, waarin   
 de wederzijdse afspraken over speelrecht e.d. worden vastgelegd. De resultaten  
 zal het bestuur in de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) aan de leden  
 voorleggen. Die ALV is vanwege de vergaderbeperkingen doorgeschoven    
 van april naar een datum direct na de zomervakantie. Mededelingen daarover   
 komen via de website.

• Een nieuwe ronde van de Players First enquête (onder een derde van de leden)   
 heeft onlangs weer plaatsgevonden en de resultaten worden op dit moment   
 geanalyseerd en besproken. 
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Bij het schrijven van dit nieuwsbericht moet de Midzomernacht wedstrijd nog 
gespeeld worden. Wij hopen dat het weer een gezellige wedstrijd is geweest.

Op dit moment is het voor iedereen nog afwachten wat de komende versoepelingen 
zullen zijn i.v.m. COVID-19. Toch zijn we al druk bezig met de voorbereiding van de 
volgende wedstrijd. Op 17 en 18 juli willen we graag de Rydercup spelen zoals het 
altijd is geweest. Maar dat kan alleen wanneer we gezamenlijk mogen beginnen en 
ook met elkaar mogen afsluiten.

De Rydercup is een wedstrijd met twee teams, The Reds en The Blues. De Blues 
worden zoveel mogelijk samengesteld met deelnemers uit Nunspeet en omgeving, 
met als captain Annette Horsman. Deelnemers die verder weg wonen vormen samen 
de Reds met als captain Peter van den Broek. Als je je inschrijft voor deze wedstrijd 
moet je ook op beide dagen spelen. Op zaterdag twee keer 9 holes op Noord en Oost. 
Op zondag 18 holes op Oost en Zuid. Het is de bedoeling dat iedereen of in een blauw 
of in een rood t-shirt de wedstrijd speelt. Om 11:00 uur beginnen we die dag met het 
voorstellen van de captains en zullen er foto’s gemaakt worden van de teams. Daarna 
een twee-tee start om 12:00 uur. Je krijgt een consumptiebon voor een hapje en 
een drankje na afloop van de wedstrijd, ook zal het mogelijk zijn om een daghap te 
bestellen (dit voor eigen kosten).

Op zondag is de start vanaf 12:00 uur met na afloop het bekend maken welk team 
gewonnen heeft. Daarna een heerlijke BBQ en mogelijk muziek op het terras. De 
prijs voor deze wedstrijden is € 30,- in totaal. Er kunnen 84 golfers meedoen met de 
wedstrijd.

Mocht de wedstrijd niet door kunnen gaan zoals hierboven aangegeven dan zal er 
alleen op zaterdag een alternatieve wedstrijd worden gespeeld. Dat zal via de website 
bekend gemaakt worden.

Ook de Evenementencommissie heeft de beschikking over een sum-up apparaat. 
Dat betekent dat de betalingen voor de wedstrijden voortaan voldaan worden op de 
wedstrijddag zelf met een pinpas.

Namens de Evenementencommissie
Paula van Petegem

Evenementencommissie
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Heerendagcommissievan de #

       

Het Rijd van Nijmegen
Mocht deze speciale Heerendag op Het Rijk van Nijmegen in de vorige nieuwsbrief 

nog onder voorbehoud zijn, inmiddels is hij op 26 mei jl. gespeeld. Door 
de wedstrijd met 4-ballen te spelen konden er maar liefst 72 

deelnemers meedoen. De ontvangst was prima verzorgd, met koffie en diverse 
lekkere koeken. Voor onderweg kreeg iedereen een lunchpakketje mee met 

heerlijke sandwiches en iets te drinken. Door de baan was er live-cooking 
geregeld. Het enige wat wij niet zelf in de hand hadden was het weer 

en dat liet ons wel in de steek. Velen hebben zo’n  negen holes in de 
regen gespeeld, maar gelukkig klaarde het daarna op en kwamen  

  de meeste heren weer enigszins opgedroogd binnen.   
  Op een speciaal voor ons gereserveerd terras werd  

   gezellig nog even nagepraat onder het genot van een 
drankje en een hapje. Voor een uitgebreid verslag 

verwijzen wij graag naar het leuke wedstrijdverslag op 
onze site, geschreven door Nick van Loendersloot. Nick 

hartelijk dank hier voor.  

Dames-/Heerendag 2021
Wat fijn dat ook dit event dinsdag 15 juni jl. weer kon worden gespeeld. Deze dag 
is (mede door de coronabeperkingen) over een hele andere boeg gegooid, dus 

geen dames tégen de heren, géén haring maar wel een bijzondere spelvorm. 😊 
Er werd Stableford greensome gespeeld, waarbij de teams (zoveel mogelijk, er 
waren dit jaar meer dames…) uit een dame en een heer bestonden. Onderweg 
werd iedereen tussen oost 7-8 verrast met een heerlijke frisse pokebowl met 

basmatirijst, komkommer, appel, mango, gerookte kip en chillimayonaise en 
na zuid-9 met een smakelijke BBQ surf & turf met 
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Bij dit schrijven is er gelukkig al een aantal 
versoepelingen doorgevoerd en zijn de 
berichten hoopvol dat er op korte termijn nog 
meer zal volgen. Wat kijken wij er naar uit om 
de Heerendagen weer gezamenlijk en met 
prijsuitreiking af te kunnen sluiten. Ondanks 
alles zit de commissie niet stil. 
Zo hebben wij Gerrit Bronkhorst als 
nieuw commissielid mogen 
begroeten en hebben wij al weer 
vele leuke en gezellige wedstrijden 
mogen organiseren.  

YV

÷
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chimmichurry en knoflookbrood, beide met een 
drankje naar keuze. Hulde voor de keukenbrigade voor deze heerlijke 
versnaperingen, die ons zijn aangeboden door de vereniging. Ook met 
het weer konden we het niet beter treffen, een lekker zonnetje met 
af en toe een heerlijk briesje: kortom geweldige golfcondities. Onze 
felicitaties gaan naar het winnende koppel: Thérèse Leeman & Gerrit 
Bronkhorst. Ik denk dat ik namens alle deelnemers spreek als ik schrijf 
dat wij terug kunnen kijken op een zeer geslaagde dag.

Heerendagpolo 2021

Prijzentafel
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Rob van Kranen wisseltrofee
Ook dit jaar kan men zich weer inschrijven voor de Rob 
van Kranen wisseltrofee. Dit jaar vind deze voor de 
tweede keer plaats op woensdag 7 juli a.s.

Wie was Rob van Kranen?
Vanaf het eerste uur heeft Rob zich ingezet voor de Nunspeetse Golf- en Country 
Club “De Verwaeyde Sandbergen”. Zo heeft hij o.a. in de Wedstrijdcommissie, de 
Competitiecommissie en de Handicap- & regelcommissie gezeten en was hij als 
webmaster zeer betrokken bij de automatisering van de club. Maar de langste tijd was 
Rob voorzitter van de Heerendag. Indelingen waarbij lage en hoge handicappers in één 
flight werden geplaatst om de saamhorigheid van de Heerengroep te bevorderen waren 
zijn stokpaardje. Hij heeft de Heerendag op de Nunspeetse gemaakt tot wat hij nu is.

Heeren Vriendendag (onder voorbehoud)
Woensdag 28 juli a.s. is de Heeren Vriendendag gepland. Hoe deze dag er precies uit 
komt te zien is bij het schrijven van deze bijdrage voor de nieuwsbrief nog niet precies 
bekend en hangt af van de situatie rond de coronaversoepelingen. Deze dag is daarom 
ook nog even onder voorbehoud. Houd de berichten op onze site en Proware in de gaten, 
vanaf wanneer u zich met uw gast kunt inschrijven.

e
Bijzondere datums voor 2021:
                                                                                                                                         

                  

We zien jullie graag op een van onze Heerendagen! 

Coen Holstege, Voorzitter Heerendagcommissie                                                                                    

7 juli    Rob van Kranen Trofee
28 juli   Heeren Vriendendag (onder voorbehoud)
16,-17,-18 augustus 3 daagse Heerendaguitje
15 september  Heerendag op het Rijd van 't Sybrook
27 oktober   Homar Trofee

÷
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Herkennen jullie dit? Je ligt in een bunker en je hebt 7 slagen nodig om eruit te komen. Dat is mij onlangs 
ook gebeurd……………….. En dan stap je de bunker uit en dan denk je: “ik lag in een kuil, waarom heb ik niet de 
bal onspeelbaar verklaard?”. Berouw komt na de zonde zeg maar. Daarom dit keer wat te doen als je de bal 
onspeelbaar verklaart in een bunker. 

Je hebt normaliter drie opties als je een bal onspeelbaar verklaart (Regel 19.2):
- Procedure van slag en afstand (de speler mag de oorspronkelijke bal of een andere bal spelen vanaf de  
 plek waar de vorige slag werd gedaan). 
- Recht naar achteren ontwijken (de speler mag de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de  
 dropzone die is gebaseerd op een referentielijn die vanaf de hole door de plek van de oorspronkelijke bal  
 verder naar achteren loopt).
- Zijwaarts ontwijken (droppen binnen twee clublengtes).

Wat te doen als je de bal onspeelbaar verklaart in een bunker staat in regel 19.3 “Ontwijkopties voor een 
onspeelbare bal in een bunker”. 

7

JE BAL ONSPEELBAAR VERKLAREN 
IN EEN BUNKER

19.3 a Gebruikelijke ontwijkopties (met één strafslag)
Wanneer een bal van een speler onspeelbaar in een bunker ligt:
Mag de speler deze situatie met één strafslag ontwijken volgens één van de opties van 
Regel 19.2, behalve dat:
De bal moet worden gedropt en tot stilstand moet komen in een dropzone binnen de bunker 
als de speler ervoor kiest de situatie recht naar achteren (zie Regel 19.2b) of zijwaarts (zie 
Regel 19.2c) te ontwijken.

Maar je hebt nog een extra optie: 

19.3 b Extra ontwijkoptie (met twee strafslagen)
Als extra ontwijkoptie voor het geval een bal van een speler in een bunker ligt, mag de 
speler, voor een totaal van twee strafslagen, de situatie recht naar achteren ontwijken 
buiten de bunker volgens Regel 19.2b.

Kies verstandig! 

Het kan je veel slagen 

schelen....



8

 

De Senior Social Mix op donderdag (18-holes en 9-holes) kan nog steeds 
op ruim voldoende aandacht rekenen, wekelijks gezamenlijk ongeveer 
75 deelnemers. Nu alles weer iets “normaler” wordt kan het ook weer wat 
gezelliger worden, want sommige deelnemers kennen elkaar nog nauwelijks, 
vanwege de ontbrekende “nazit”, wat juist de SSM zo bijzonder maakt.
We hopen dat we na de zomer ook weer de meerronden-prijsuitreiking kunnen 
doen in een groter gezelschap.

We kunnen op dit moment nog wel de voorjaarskampioenen melden:
Bij de 9-holes was de eerste prijs voor Anneke Schipper, de tweede prijs voor 
Tera Arendsen en de derde prijs voor Rien Huizer.
Bij de 18-holes konden we Leo Postma huldigen met de eerste prijs, tweede 
werd Dineke Stoker en de derde prijs was voor Jan van Rooijen.
Alle prijswinnaars kregen weer een felbegeerde Seniorenbal en de andere 
deelnemers een gehaktbal in de baan.

Op dit moment (medio juni) worden de meerronden van de voor-zomer 
afgerond, het is spannend aan de leiding. Op 27 juni wordt deze periode 
afgesloten, ook weer met een bijzondere spelvorm.

Binnenkort is er een overleg met de drie Pro’s en de Golffysiotherapeut over 
het aanbod van Senioren-Fit-activiteiten dit najaar en komende winter. Na de 
zomervakantie zullen we iedereen daarover via de website informeren

En verder:
• Door ziekte en familieomstandigheden hebben we soms tijdelijk   
 een tekort aan wedstrijdleiders (of hebben anderen wel erg    
 vaak “dienst”). Misschien zijn er onder de huidige deelnemers   
 mensen die als “invalkracht” de commissie willen versterken.
 Enige handigheid met de computer (en Proware) is wel wenselijk. Als  
 jij dat bent, geef je naam dan even door aan ondergetekende.
• Is dankzij de vlotte medewerking van jullie allemaal de invoering van  
 de pinpas-betaling geslaagd en nu ook bij de andere commissies   
 doorgevoerd. De penningmeester handelt dus niet meer in contanten!
• Mag wel even vermeld worden dat de laatste weken de doorloop   
 (met een interval van acht of negen minuten) heel goed gaat.   
 Er ontstaan steeds minder files en ook de laatste flight kan op   
 tijd starten en is op de geplande tijd binnen.
• Leden die weer mogen en kunnen reizen wensen we veel plezier,   
 wees voorzichtig en kom gezond terug.
• Leden die door omstandigheden meer aan huis gebonden zijn,   
 sterkte  en hopelijk weer gauw gezond op de baan.

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

Jaap van Petegem
- Seniorencommissie -

 SENIORENCOMMISSIEJuni 2021

8
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23 mei hadden we voor het eerst sedert lange tijd 
weer een onweersbui. Gelukkig werd er een signaal 
afgegeven dat men een schuilhut op moest zoeken.

17 augustus wordt de vriendinnendag gespeeld. 
Wij hebben dan een hele shotgun en hopen na de 
wedstrijd weer met zijn allen op het terras te mogen 
zitten voor een lekkere maaltijd. Schrijf gezellig in, het 
liefst met een vriendin van buiten onze eigen club.

Ik denk dat wij allemaal weer uitzien naar 
wedstrijden met prijsuitreiking en een gezellige 
nazit op het terras. Zo mondjesmaat gaat alles 
weer terug naar het gewone leven en 
waarderen wij weer wat we gemist hebben.
  
Namens de Damescommissie
Tineke Jager

18 mei zou ons uitje naar Borghees zijn.
Jammer genoeg kon ons uitje dit jaar 
weer niet doorgaan. Om de Damesdag 
toch wat specialer te maken was er 
een catering door de baan. Koffie met 
monchou taart en later nog een salade 
shaker. Dit werd erg gewaardeerd door 
de Dames.
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Jeugdcommissie

Om de jeugdleden meer ervaring op te laten doen met de grote baan hebben we vanuit de 
Jeugdcommissie op vrijdag 18 juni een inloopmiddag georganiseerd. De bedoeling is om dit de 
komende tijd vaker te gaan doen.

Onder begeleiding van ouders en grootouders speelt ieder jeugdlid voor zichzelf en mag ieder kind zelf 
kiezen van welke kleur tee hij/zij af wil spelen.

We krijgen binnenkort op de lus Noord ook lichtblauwe afslagplaatsen, deze zijn nog wat dichterbij dan 
oranje. Op deze manier kunnen ook jeugdleden, die net baanpermissie hebben, meemaken hoe gaaf 
het is om de grote baan in te gaan.

De aanwezige kinderen vonden het super leuk en leerzaam en hebben dan ook allemaal aangegeven 
dat ze dit veel vaker willen doen. Binnenkort zullen de ouders allemaal een mail krijgen over de 
eerstvolgende vrijdagmiddaginloop.

Namens de Jeugdcommissie,
Henrico Vis

Inloopmiddag Jeugd:
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Sport is booming: Het EK voetbal is begonnen en 
op zondag 13 juni speelde Nederland haar eerste 
wedstrijd tegen Oekraine. Max verstappen wordt 
steeds meer een serieuze kandidaat voor de 
wereldtitel.

Daan Huizing won in het Ierse Portmarnock op de 
Challange Tour. Dit is trouwens een prachtige links 
baan waar Jan en ik samen een keer gespeeld hebben, 
net boven Dublin. En de Olympische Spelen komen 
eraan.

Toch is het na de koude april maand en de natte mei 
maand zonde om voor de TV te blijven zitten. Zelf de 
baan in en golf spelen is het allerleukste. Vooral nu 
de zon volop schijnt en we ook elkaar weer kunnen 
spreken bij een kop koffie of een glas wijn op de 19e 
hole. Binnen en buiten zijn we weer welkom. Heerlijk!!

Op zondag 27 juni wordt de wedstrijd om de 
Handicart trofee gespeeld. Op zaterdag 3 juli staat 
de maandbeker 1e en 2e categorie gepland. De 
kwalificatie voor de matchplay kampioenschappen 
volgt op 11 juli, waarna op 24 juli de 1e en 2e ronde 
clubkampioenschappen matchplay wordt gestreden 
en op zondag 25 de 3e en 4e ronde en de Best of the 
Rest wordt gespeeld. Iedereen die in de matchplay 
verslagen wordt, speelt mee in de Best of the 
Rest wedstrijd, zodat we met voldoende 
clubgenoten de winnaar van de matchplay 
kunnen binnenhalen. Het zou erg leuk zijn 
als we dan een vol terras hebben, want 
de matchplay kampioenschappen 
winnen is niet zomaar een wedstrijd.

Namens de Wedstrijdcommissie
Saskia ten Have

11
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PRO-TIP LAAG voor de lage handicapper (9) of als je een 
met een club 250 meter ver kunt slaan

De bunker rechts ligt op ongeveer 230 m carry dus voor 
deze klasse speler is dat haalbaar. Het is dan raadzaam 
om de rechterkant van de fairway te nemen om in ieder 
geval voor de tweede slag iets rechter naar de green te 
kunnen slaan. Wie links op de fairway komt te liggen moet 
of een flinke draw kunnen slaan of kiezen voor een ijzer 
om met een lay up rechts voor de fairway bunker te landen 
om een derde slag van ongeveer 80 m over te houden. Je 
moet oppassen om een vlag die voorop de green staat te 
veel aan te vallen. Je wilt misschien liever een uphill putt 
overhouden, ook al is het van net buiten de green.

PRO-TIP voor de mid-handicapper (18) of als je met een 
club 170 meter ver kunt slaan

Het is aan te raden om een club te kiezen van de tee 
waarmee je de bunker rechts op de fairway niet kan halen 
want die ligt vanaf geel op 198 m en van rood op 144 m. 
Veel spelers op dit handicapniveau worstelen met een 
slice. Vecht er niet tegen op de baan, tee de bal op de 
rechterkant van de afslag plaats en mik net rechts van de 
bomen links van de fairway. Als de bal rechtdoor gaat komt 
het goed maar ook met en beetje slice belandt de bal toch 
op de fairway. Met een hybride afslaan kan ook omdat deze 
hole voor u een persoonlijke par-6 is. Indien mogelijk de 
volgende slag rechts op de fairway houden om een open 
slag naar de green te kunnen spelen.  Het kan zijn dat een 
ijzer beter is voor de tweede slag om de bal beter te kunnen 
plaatsen. Naar de green in drie slagen is dan meegenomen 
maar geen eis. Kies wel een club meer naar de green dan 
uw normale afstand. Gemiddeld speelt een verhoogde 
green langer dan een vlakke of lager gelegen green.

TIP VAN DE PRO: ZUID-2
een bijdrage van onze golfprofessionals namens de golfschool

Pro-tip

De eerste par-5 van de moeilijke zuid-lus. Niet extreem lang maar wel smal en met 
een verhoogde smalle lange green - een vrij moeilijke hole met veel gevaar onderweg. 
Ook is er op 50 m voor de green een scherpe bocht naar links op de fairway waardoor 
het vaker voorkomt dat de approach een blinde slag is. Agressief spel is alleen voor de 
meest gevorderde spelers waardoor de green mogelijk in twee slagen haalbaar is. 
Daar ligt continu gevaar op de loer!

PRO-TIP HOGE HANDICAPPER (36) of als je met een club 100 m ver kunt slaan

Deze hole is voor u een persoonlijke par-7 en een hole met veel gevaar. Neem hier uw ijzer 7 en kies andere 
holes uit die makkelijker zijn om meer aanvallend te spelen. Sla dus  niet perse af met uw langste club maar 
met een club die meer vertrouwen geeft. Het is belangrijk om de eerste bal speelbaar te houden om in ieder 
geval de eerste twee slagen rond de 150 meter te slaan. U heeft dan van rood nog 230 meter over naar de 
green en u wilt in principe met slag vier de green benaderen. Sla desnoods een paar keer met uw ijzer-7 om de 
bal uit de problemen te houden. Komt de bal toch onverwachts te veel links op de fairway, speel dan veilig naar 
rechts om de green voor de volgende slag te kunnen zien. Neem geen risico om over de bomen te spelen, dat 
is het niet waard. Als u uiteindelijk een korte slag overhoudt naar de green speel de bal niet hoog maar chip 
laag (bijvoorbeeld met uw ijzer-7) en laat de bal de green oprollen. Hierdoor is er minder risico bij een eventueel 
slecht geraakte chip.

12
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De Estafetteputter
Gijs Lamers

Wie is Gijs Lamers?
Ik ben Gijs Lamers, geboren in Amersfoort op 29 -01-1941 
Mijn opleiding was de ambachtsschool en daarna heb ik veel 
verschillende opleidingen gedaan. Ik heb een tijd op de vaart 
gezeten en toen begonnen in de centrale verwarming. Op mijn 
32ste ben ik voor mezelf begonnen in de centrale verwarming.

Wanneer ben je begonnen met golf? 
In 1995 ben ik gaan golfen en kreeg ik de smaak te pakken.

Wat is je handicap, hoe stabiel is je handicap en hoe komt 
dat?
Mijn handicap is op dit moment 26.9 maar nu even niet stabiel.

Wat is je favoriete club (stok) en waarom?
Mijn favoriete club is ijzer-7 daar heb heb ik goed vertrouwen in.

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt en waarom?
De mooiste baan waar ik op heb gespeeld is De Pan, daar heb ik competitie gespeeld.

Wat is de beste ronde die je ooit gelopen hebt? 
Dat was natuurlijk tijdens de ronde dat ik een hole-in-one geslagen heb. Dat was op  Harderwold met 42 punten. 

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Mijn favoriete hole in Nunspeet is hole 4 op Noord, die speel ik meestal heel goed.

Wat doe je voor de vereniging?
Voor de vereniging doe ik helemaal niets.

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen? 
Dat advies was dat ik het nooit zal leren en dat is zeker zo, maar het blijft een 
heerlijk spel. 

Wat is je grootste ergenis in de baan? 
Dat is het trage spel van de mensen voor mij waardoor je lang moet wachten 
voordat je weer met je spel verder kan gaan. Daar heb ik veel moeite mee 
(ik ben dus erg ongeduldig). Daarnaast het ‘vergeten’ van het herstellen van de 
pitch marks.

Wil je nog iets kwijt over jezelf? 
Dat ik nog heel lang dit spel kan spelen en mee kan doen aan de Heerendag, 
dus hopen dat ik gezond blijf.

Aan wie geef je de Estafetteputter door?
Ik geef de Estafette Putter door aan Truke Heringa.
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Ingezonden door Sjon Selles

Veel golfers verzamelen golfballen met bijzondere logo’s. Ik ook, 
alleen verzamel ik golfballen met het logo van de club of baan waar ik 
daadwerkelijk zelf gespeeld heb. Inmiddels heb ik er meer dan honderd 
verzameld, ook van buitenlandse golfbanen of -clubs. Deze keer neem 
ik jullie mee naar één van de zuidelijk in Nederland gelegen golfbanen 
namelijk die bij Brunssum, in Zuid-Limburg.

Het heeft even geduurd voordat de golfbaan, zoals hij er vandaag 
de dag bij ligt, kon worden aangelegd. De initiële plannen kwamen in 
1979 van de toenmalige burgemeester van Brunssum, de heer Louw 
Hoogland. Er kwam een stuk grond beschikbaar waarvoor hij plannen 

bedacht om er een golfbaan met negen holes aan te laten leggen. Hij deelde zijn plannen met de 
beroemde golfbaanarchitect Dudok van Heel. Nadat de plannen waren uitgewerkt en het ontwerp 
klaar, bleek dat het financieel toch niet haalbaar zou zijn. Na enige tijd kwam er nog meer grond 
beschikbaar waarmee totaal 75 hectare bruikbaar zou zijn voor een 18-holes golfbaan. Omdat dit 
idee samen kon vallen met een ‘landschap herstelplan’ werden ook de nodige subsidies beschikbaar 
gesteld om het te realiseren.

In 1985, nog voordat de 18-holes golfbaan gereed was voor gebruik, vond er een 
oprichtingsbijeenkomst plaats voor mensen die geïnteresseerd waren om er een golfvereniging op 
te richten. Er namen toen 350 geïnteresseerden deel aan deze oprichtingsvergadering. Op 1 februari 
1985 werd de Golfclub Brunssumerheide opgericht en de vereniging vroeg kort na de oprichting 
ook het lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie aan. De vereniging voldeed toen nog niet 
aan alle eisen die de NGF stelde, waaronder de eis om diverse commissies te vormen. Daar heeft 
de vereniging aan gewerkt en zo kon het dat de President van de NGF bij de officiële opening van de 
18-holes baan, op 11 september 1986, de B-status uitreikte. 

ACHTER DE BAL
DE CLUB
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Ingezonden door Sjon Selles

In de loop der jaren veranderden de eisen van de NGF maar ook hiervoor heeft de golfbaan 
aan alle eisen voldaan om in 1996 ook de A-status te verkrijgen.

Dit is een deel van het verhaal achter de bal. Het andere deel is een persoonlijk deel: Ik 
werkte van 1982 tot 1990 als militair op het NAVO Hoofdkwartier in Brunssum (AFCENT). 
Ik was lid van de persoonlijke staf van de commandant van dat hoofdkwartier, een Duitse vier 
sterren generaal. In de persoonlijke staf zat ook een Nederlandse adviseur. De burgermeester van 
Brunssum had de generaal uitgenodigd om ook deel te nemen aan de openingsceremonie van de 
golfbaan in Brunssum. Binnen het NAVO Hoofdkwartier was ook een groep van internationale golfers 
die geregeld toernooien speelden en ook welkom waren om lid te worden van de golfvereniging. 
De generaal zou met zijn Nederlandse adviseur gaan maar die meldde zich ziek op de dag van 
de opening. Omdat ik de enige andere Nederlandse militair was in zijn persoonlijke staf, werd 
ik opgedragen om de generaal te begeleiden. Wat ik echter niet wist was dat de opening van 
de golfbaan zou worden gedaan door Prins Bernhard. Het was een bijzondere middag, die 11e 
september 1986. Ik kan me er weinig van herinneren (ik speelde toen nog geen golf) maar wel dat ik 
Prins Bernhard de hand heb geschud. Een bijzonder moment.

Jaarlijks wordt er op de Golfbaan Brunssumerheide een toernooi voor militairen georganiseerd. 
Gezien de afstand doe ik er niet altijd aan mee maar als ik evenementen kan combineren dan doe ik 
graag mee. De laatste keer dat ik kon deelnemen was in oktober 2020. De baan ligt er tegenwoordig 
prachtig bij, een mooi glooiend terrein met zowel bosbaan- als parkbaanimpressies.

Bij de Golfresidentie Brunssumerheide, zoals de locatie tegenwoordig heet, heeft de golfbaan drie 
lussen met negen holes. Welke lussen je ook speelt voor 18 holes, ze zijn allemaal PAR 72. Van 
maandag t/m donderdag betaal je voor een green fee 18 holes €60 en van vrijdag t/m zondag €70. 

Voor meer informatie, kijk op deze website.

http://www.golfclubbrunssummerheide.nl

