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Van de redactie
Wie verre reizen maakt kan veel verhalen is een oud gezegde. 
Maar ook wie dicht bij huis blijft heeft heel wat te vertellen. Alle 
commissies hebben vol enthousiasme hun bijdrage weer geleverd 
voor deze augustus nieuwsbrief. Hij wordt steeds uitgebreider en 
het toont de betrokkenheid van alle commissies bij de activiteiten 
die door de vereniging worden georganiseerd.

Er is deze zomer weer veel gebeurd op onze baan en er staat ook 
nog veel op het programma voor de komende tijd. 

Deze nieuwsbrief staat weer vol wetenswaardigheden en ook het 
Rijk heeft voor een update gezorgd over wat er allemaal reilt en 
zeilt binnen de organisatie en in de horeca.

De weg naar “normaal” (als dat er ooit op dezelfde wijze nog 
komt!) is ingeslagen en binnenkort kunnen ook prijsuitreikingen 
weer voorzichtig plaatsvinden zoals we gewend waren.

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds is aangekondigd, is een 
nieuwe opzet van de nieuwsbrief door één van onze leden 
professioneel aangepakt en ligt het voorstel daarvoor klaar. De 
komende weken zal deze nieuwe opzet worden besproken en 
geëvalueerd.

Veel leesplezier met deze versie en tot spoedig in de baan en/of 
op het terras!

De redactie.
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Van de bestuurstafel dit keer niet veel nieuws, ook het bestuur viert een beetje de 
vakantie. Wel enkele aandachtspunten voor de nabije toekomst:

• Binnenkort zijn er verder besprekingen tussen vertegenwoordigers van het   
 bestuur en de directie van het Rijk over de Samenwerkingsovereenkomst voor de  
 komende jaren.
•  Op 14 september is er een overleg met de voorzitters van de diverse commissies  
 om de algehele gang van zaken in de vereniging weer door te spreken.
• Op 28 september is de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur legt    
	 verantwoording	af	over	het	beleid	en	de	financiën	in	de	afgelopen	periode	(2020).		
	 Er	wordt	gesproken	over	het	bestuursbeleid	(de	WBTR**)	en	de	plannen		 	 	
 voor de komende tijd. Alle leden zijn in de gelegenheid om vragen te stellen   
	 of	ideeën	te	spuien.	We	hopen	dat	er	dit	jaar	meer	leden	gebruik	zullen	maken		 	
	 van	hun	“recht”	en	dat	het	clubhuis	eigenlijk	te	klein	is	(Veluvine	bleek	vorig		 	
	 jaar	veel	te	groot).
•	 Het	bestuur	heeft	de	Jubileumcommissie	voor	het	35-jarig	bestaan	(in	2022)		 	
 ingesteld. Hetty Schinkel treedt op als voorzitter en zal anderen betrekken bij de  
 commissie en bij de opzet en uitvoering van jubileumactiviteiten. Reserveer   
	 de	week	van	3	tot	10	juli	2022	vast	in	je	agenda.	Het	wordt	dit	keer	opnieuw		 	
 spectaculair en uitdagend.

(**)		Op	1	juli	2021	is	de	WBTR	(	=	wet	bestuur	en	toezicht	rechtspersonen)	van	
kracht  geworden. De kern van dit wetsvoorstel is gericht op het bevorderen en 
professionaliseren van goed bestuur en toezicht op verenigingen, met behoud van 
zoveel	mogelijk	flexibiliteit.	De	WBTR	introduceert	een	duidelijke	taakomschrijving	voor	
bestuurders en toezichthouders van verenigingen.



Het Rijk van Nunspeet……
Rennen, vliegen, hollen en af en toe weer stilstaan, zo voelde het voor ons als team de afgelopen 
maanden. Met diverse coronabeperkingen en dan weer verruimingen werd er veel flexibiliteit van 
ons maar ook van u als verenigingslid gevraagd. En voor dat laatste willen we u bedanken, wat 
heeft u zich als lid uiterst begripvol en flexibel opgesteld. Dank daarvoor!
Van een overvolle tee sheet naar weer iets meer ruimte in de baan de afgelopen weken. Het is 
merkbaar dat er weer meer mag en kan. We gaan weer naar het buitenland, pakken onze andere 
hobby’s en sporten weer op en dat is merkbaar in de baan. Onze marshalls draaien sinds enkele 
weken dubbele diensten zodat er ook in de avonduren gasten kunnen worden ontvangen en de 
marshall ook dan in de baan is.

Vanuit de golfschool horen we hele fijne reacties van de pro’s 
David, Carolien en Joseph. Het is duidelijk merkbaar dat er 
een lesbehoefte is onder de leden en het is dan ook mooi om 
te zien dat de agenda van alle drie de pro’s langzamerhand 
gevuld worden.
Onlangs heeft Het Rijk van Nunspeet het contract met green-
keepers organisatie De Enk verlengd. We zijn dan ook tevre-
den over de werkzaamheden die worden verricht op onze 
golfbaan en de groei in kwaliteit is meetbaar en zichtbaar. 
Speciale dank daarvoor aan hoofdgreenkeeper Eric Metselaar 
en zijn team. 

De afgelopen tijd is het u misschien opgevallen dat er weer een aantal nieuwe gezichten bij zijn 
gekomen op Het Rijk van Nunspeet. Als terreinman is aangetrokken Hans Karssen die er voor gaat 
zorgen dat alles rond het clubhuis en driving range netjes is en blijft. Als extra ballenraper is Lucas 
Schreuder aangenomen. Het front office team is uitgebreid met Roos Haarman, Natasja Buisman 
en Tallina van Triest. Horecamanager Stefan Wolfkamp is een andere 
mooie uitdaging aangegaan en had eind juli zijn laatste werkdag. Het 
horecateam wordt nu geleid door onze Floormanager Rosina Vis. 
Het horecateam is met de komst van Myrthe, Julia, Marloes, 
Helena, Maurice en Ian enorm versterkt en daar zijn we erg blij 
mee. 

Wij hopen waarschijnlijk (net als u) op een hele mooie 
lange nazomer met heel erg goed golfweer zodat we 
optimaal kunnen genieten van onze prachtige golfbaan…. 

Met enthousiaste groet,

Peter Hemmen 
General Manager Het Rijk van Nunspeet 
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Terwijl ik dit schrijf kijk ik met een schuin oog naar de korte samenvatting 
van dag 2 van het dames golftoernooi in Japan, met een teleurstellende 
ronde voor Anne van Dam, maar worden er ook twee atletiekmedailles 
toegevoegd aan het Nederlandse totaal. Bij de laatste twee wedstrijden van 
de Evenementencommissie, de Midzomernacht en de RyderCup hebben wij 
ook enkele prijzen verdeeld. Ineke en Eddy van der Graaf een gouden plak 
tijdens de Midzomernacht wedstrijd en het blauwe team in het geheel het 
beste team tijdens de RyderCup, rood verdiende daar slechts zilver.

Beide wedstrijden werden gespeeld onder goede omstandigheden, het weer 
zit ons vaker mee dan tegen en ook de catering verdiende hier eremetaal, het 
waren gezellige en succesvolle dagen.

Het volgende event zal de Battle of the Sexes zijn, op zaterdag 16 
oktober, met een shotgun- of een 2-tee start, dat wordt nader bepaald en 
gecommuniceerd, naast de andere details.

Ouderwets de jongens tegen de meisjes, dit terwijl er anno 2021 door o.a. 
Frédérique uit Amstelveen ook andere meningen voor en over zijn. Dus 
daarom spelen de mannen van rood, de dames van geel, fourball betterball 
stableford in een flight van vier. De inwendige mens zal niet worden vergeten, 
zowel voor als na de wedstrijd verzorgen wij een hapje en drankje.

Ga je de uitdaging aan?

Namens de Evenementencommissie
Jolt Bosch

Evenementencommissie



…Beat the pro)
Op deze datum stond onze Damesdag in het teken van ‘Beat the Pro’. Sinds begin van 
dit jaar zijn Joseph de Rijk en David Love werkzaam op De Nunspeetse. Dus een mooie 
gelegenheid en een leuk initiatief om beide pro’s wat beter te leren kennen.

Vol goede moed gingen ongeveer 40 dames de ‘strijd’ aan om de pro’s op hole noord-2 
te ‘beaten’. Deze niet al te lange par-3 hole is zeker niet gemakkelijk, maar de pinposi-
tie was gunstig. Beide pro’s zijn door drie dames ‘verslagen’. Een mooi resultaat, maar 
vooral een erg leuke uitdaging. Voor deze prestatie’ hebben deze dames een golfbal 
ontvangen.

Uitje Sybrook
Na maanden met corona-beperkingen kon dit leuke jaarlijkse uitje naar ’t 
Sybrook dit jaar gelukkig doorgaan. Bij aankomst werden de 31 deelnemende 
dames verwend met koffie en heerlijke monchoutaart.

Wij konden hiervan genieten in het zonnetje op het terras, uitkijkend over de 
mooie baan.

Kort na 12.00u gingen de eerste dames van start. Echter rond 15.00u werd 
de lucht donker en begon het wat te ‘rommelen’ en snel daarna kwam de 
regen met ‘bakken’ uit de lucht. Sommige dames hadden het geluk dicht bij 

het clubhuis te zijn en konden daar wachten op beter weer maar 
andere dames moesten in de baan op zoek naar een schuilplaats. 
Na zo’n 15 minuten was het weer droog en konden we de wedstrijd 
gelukkig uitspelen.

Na afloop was er voor iedereen een hapje en een drankje. Het diner 
was facultatief, maar vrijwel alle dames hebben hiervan gebruik 
gemaakt.

Sinds lange tijd hadden we weer een prijsuitreiking en tijdens het eten 
ontvingen de vijf beste speelsters van deze dag een leuke prijs (Marie-
ke Uytenbogaart 36 punten, Medi Holstege 35 punten, Ineke van der 
Graaf 32 punten , Marjan Bootsma 32 punten en Erica Wagenaar 30 
punten). Nearies waren er voor Roos van Dalfsen en Tineke Jager.

Zelf mocht ik de prijs voor het winnen van ‘Het Verwaeyde Zwijntje 
2020/2021’ in ontvangst nemen. Deze matchplay-wedstrijden zijn 
gespeeld in de periode september 2020 t/m maart 2021. De finale is 
op 26-03-2021 gespeeld tussen Yvonne Schipper en mijzelf. Yvonne zal 
haar 2e prijs later in ontvangst mogen nemen want zij was helaas niet  

 aanwezig op Sybrook. Al met al dus een hele gezellige dag!

Meer informatie over de komende Dameswedstrijden vind je op de wedstrijdkalender in 
Proware.Graag tot ziens op onze Damesdagen!

Namens de Damesdagcommissie
Ingrid Zonnevylle
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Schrijf je nu in! Najaarscompetitie 2021

Dus vier keer spelen op vier woensdagen c.q. zondagen in een (mixed) team van 
4 spelers, waarvan één keer op de eigen baan.
De speeldagen op woensdag zijn: 6, 13, 20 en 27 oktober.
De speeldagen op zondag zijn: 10, 17, 24 oktober en 31 oktober.
De finale voor de in totaal beste tien poulewinnaars is op zondag 7 november op 
Golfclub Anderstein. Mocht je niet alle dagen kunnen meespelen, geef dat dan 
aan op het inschrijfformulier. Wij proberen je dan in te delen met iemand voor wie 
dat ook geldt.
Deelnemende verenigingen zijn akkoord gegaan met het berekenen van een 
maximale greenfee van € 35.- per speler van de bezoekende teams.

Er zitten vier spelers in een team en in principe vier teams in een poule, waarbij je 
ook op je eigen baan speelt. Die vier teams spelen op vier speeldagen tegen elkaar. 
Dat is de opzet. De teams komen uit voor een golfvereniging en de deelnemers 
moeten dan ook lid zijn. Maar verder zijn er geen eisen: iedereen mag meedoen en 
elke combinatie van spelers is mogelijk: man, vrouw, golfprofessional of beginner. 
Er wordt ingedeeld op regio, zodat de reistijden beperkt blijven. Er geldt een 
maximum WHS Exact Handicap van 40,0.

De NGF heeft besloten naast de zondag ook een Najaarscompetitie te organiseren 
op de woensdag. Op de woensdag is de spelvorm 9-holes individueel stableford en 
9-holes greensome stableford, beide met handicapverrekening.

Op de zondag is de spelvorm 18-holes individueel stableford met 
handicapverrekening.

Het volledige reglement van de Najaarscompetitie 2021 vind je hier. Er is plaats voor maximaal drie 
teams op woensdag en maximaal drie teams op zondag, dus in principe twaalf speelsters/spelers 
per Najaarscompetitie. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Inschrijven is mogelijk vanaf heden t/m 8 september.

Klik hier om direct naar het inschrijfformulier te gaan, je logt in met dezelfde gegevens zoals je die 
gebruikt voor Proware.
Marianne Kers coördineert deze NGF Najaarscompetitie. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je 
haar benaderen via ngftour@denunspeetse.nl.

De najaarscompetitie van de NGF is een laagdrempelige 
competitie waaraan clubleden in teams kunnen meedoen, 
ongeacht niveau. 
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Heerendagcommissievan de #

       

Terugblik
Wij kijken ook met trots terug op enkele bijzondere Heerendagen. Op 7 juli werd de Rob van Kranen 
wisseltrofee gewonnen door Adri Meijer en werden alle deelnemers getrakteerd op een haring met 
het bekende “Rob-borreltje”. Op 14 juli verzorgden Joseph de Rijk en David Love een ‘Beat the Pro’ 
of noord-2. Een leuke gelegenheid om kennis te maken met deze twee nieuwe pro’s. Ondanks de 
moeilijke pinpositie lukte het vier Heeren om Joseph en ook vier deelnemers om David te verslaan. 
Hulde voor deze Heeren. Leuk is ook om te horen dat een aantal heren de weg naar de lesmatten 
hebben gevonden en wij nemen de uitnodiging om in de nabije toekomst opnieuw onze “clubs” te 
kruisen met David en Joseph graag aan. 
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De Heerendag kan zich nog steeds verheugen 
op een grote deelname, wekelijks spelen 
zo’n 75 tot 80 Heeren mee. Soms leidt dit tot 
uitzonderlijke prestaties. Zo ook op woensdag 
21 juli jl: Jan van de Craats liep een ronde 
van 70 slagen op de luscombinatie oost–
zuid. Jan sloeg maar liefst zes birdies (dat 
leverde hem natuurlijk ook zes Hakronnetjes 
op), acht parren en vier bogeys. Waarmee 
hij, met afstand, de dagwinnaar werd en de 
felbegeerde blauwe Homar Heerendag polo 
2021 onder luid applaus in ontvangst mocht 
nemen.  

YV

÷
Heeren-Vriendendag 
En op 28 juli werd een zeer geslaagde Heeren-Vriendendag 
gehouden. Na ontvangst met koffie/thee en iets lekkers gingen 
de ruim 90 deelnemers de baan in voor de shotgun. Het weer 
was wisselvallig, maar dat mocht de pret en de behaalde 
resultaten niet deren. De overwinning ging, na kaartmatching, 
naar de gebroeders Jan en Frans Marechal, 2de werden 
Alex Vosselman & Hans Willemsen en 3de Harry Kunzel & 
Eric Kuiperi. De dag werd afgesloten met een voortreffelijke 
verzorgde barbeque, complimenten aan de keuken en de 
bediening!



Heerendagpolo	2021

Prijzentafel
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Bijzondere datums voor 2021:
                                                                                                                                         

                                                                                              

15 september  Heerendag op het Rijk van 't Sybrook
27 oktober   Homar Trofee

Helaas heeft de organisatie van het jaarlijkse Heerendaguitje naar Duitsland moeten besluiten 
dit driedaagse evenement ook dit jaar te annuleren. De organisatie zag zich hierin genoodzaakt, 
omdat, gezien de beperkingen, men geen ideale situatie kon creëren voor een ongedwongen en 
gezellig uitje. Wij kijken nu al uit naar 22, 23 en 24 augustus 2022, hopelijk dan zonder corona 
beperkingen!
Tot zover onze bijdrage, graag tot ziens op een van onze Heerendagen!

Coen Holstege
Voorzitter Heerendagcommissie



Pro tip voor de Lage- Handicapper (HCP 9): 

Afhankelijk van de vlag positie (174 meter) speel een fade 
vanaf de rechterkant van de tee. Zo creëert u meer kans om 
de green te raken en meer stop te krijgen op de bal. Vermijd 
de bunkers en hun kick aan greenkant. Kies je een draw 
benadering krijg je “de opvang” van de wal erbij. 

Pro-tip voor de Mid- Handicapper (HCP 18)

De lengte van geel 162 meter. en 151 meter. van rood, 
maakt dat het een pittige par 3 blijft. Ga je ervoor, vermijd 
dan de bunkers door voldoende lengte te genereren. 
Afhankelijk van waar de vlag zich bevindt speel je een fade 
(vlag links) of rechts van het midden een draw. Daarmee 
vangt de wal achter de green uw bal op wanneer u te lang 
bent. 

TIP VAN DE PRO: ZUID-8
een bijdrage van onze golfprofessionals namens de golfschool

Pro-tip

Deze uitdagende, redelijk lange par 3 vraagt om de nodige accuratesse. Kijk goed of 
de tee waarop je staat naar de richting van de green wijst. De green word bewaakt door twee bunkers aan de 
voorkant van de green. Aan beide kanten van de green is niet al te veel ruimte om te missen. De juiste afstand 
slaan is “Key” hier. Speel je je lengtes goed dan bent je in het voordeel. Mocht u de green missen, dan het liefst 
kort, vanwege de ruime voorgreen en links achter waar de bal opgevangen kan word door een klein walletje.

Pro-tip voor de High- Handicapper (HCP 36)

Bepaal op de tee (rood 151 meter) voor welke score je 
gaat. Ga je voor een “veilige bogey of dubbel bogey” op 
deze hole? Verdeel dan de lengte van de hole door twee 
keer dezelfde afstand te slaan. Kort voor de green (geel 
120meter en rood 100 meter) spelen is ook een prima 
optie. Speel vervolgens een hoge approach of wellicht 
een “chip and run” naar de green. Probeer de bunkers te 
vermijden.

Namens “Golfschool Nunspeet”,
Joseph de Rijk

Veel plezier en succes!!
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De Olympische Spelen zijn voorbij. Geen medailles voor Nederland op het gebied van golf, maar 
wel 36 medailles bij vele andere sporten. Wat een super mooi resultaat voor zo’n klein maar 
kennelijk heel sportief land!

Nog een mooi resultaat is de opbrengst van de Handicart trofee, namelijk € 885,-!! De deelnemers 
worden bedankt voor hun bijdrage aan het behoud van de huidige tien handicarts op het Rijk van 
Nunspeet. Mocht je niet hebben meegedaan aan de wedstrijd en je wilt donateur worden van de 
Stichting Handicart of een éénmalige donatie doen, dan kan dat via www.handicart.nl/donateurs/
word-donateur

In het weekend van 24 en 25 juli zijn de matchplay kampioenschappen gespeeld. Bij de heren 
was Bjørn Driessen 1ste,  Alle de Wit 2de, Jan van de Craats 3de en Patrick van der Meijden 
4de. Bij de dames was Nathalie Kramer 1ste, Linda Klomp 2de, Corinne Noordman 3de en Hetty 
Schinkel 4de. Proficiat allemaal. Er staan leuke foto’s en een filmpje op de site.

Op 28 en 29 augustus aanstaande zijn het de Strokeplay kampioenschappen. Op 11 en 12 
september volgen dan de foursome kampioenschappen. Hiervoor zijn nog plekken beschikbaar, 
dus schrijf je snel in samen met iemand.

Tot nu toe was de sluiting voor komende wedstrijden van de Wedstrijdcommissie altijd op 
zondagavond 24.00 uur. Dit wordt verschoven naar de dinsdagavond 24.00 uur voor de 
wedstrijd. Kun je toch niet meedoen en heb je je wel opgegeven, dan kun je jezelf nog voor 
dinsdagavond weer uitschrijven en daarmee ruimte maken voor iemand die op de wachtlijst 
staat. Als de wedstrijd op zaterdag plaatsvindt, zal vervolgens de indeling op donderdagavond 
op Proware gepubliceerd worden. Is de wedstrijd op zondag, dan zal de indeling op vrijdagavond 
gepubliceerd worden. Slecht weer is GEEN reden om af te zeggen, als je inschrijft is de etiquette: 
weer of geen weer, je speelt golf.

En dan nog even aandacht voor het volgende. Onze vereniging staat of valt met de hulp van 
vrijwilligers. Ook de kaartenuitgifte voor de wedstrijd wordt gedaan door een vrijwilliger. Deze wil 
zich graag ook voorbereiden op de wedstrijd en even ballen inslaan. Haal daarom tenminste een 
half uur voor je starttijd, je kaart op bij het secretariaat!!!

Vanaf 19 september gaat de Wedstrijdcommissie ook weer inschrijfgeld voor de wedstrijden 
innen en is er na afloop van de wedstrijd weer een prijsuitreiking. Ben je niet bij de prijsuitreiking, 
dan vervalt je prijs.

Op de site is van alles te lezen over het klassement golfer en golfster van het jaar 2021. De 
tussenstand tot nu toe (13-08-2021) is als volgt:

Bij de Dames: Ankie Bronkhorst gaat met 2450 punten aan de leiding, gevolgd door Linda Klomp 
met 1450 en Petra van Uffelen met 1150. Bij de heren is het verschil minder groot: Thijs van der 
Schee heeft de leiding met 2200 punten, René Groot Bruinderink volgt als 2de met 1800 en Alle 
de Wit staat samen met Björn Driessen 3de met 1400. Juist in de komende maanden kan er nog 
heel veel veranderen, dus het wordt spannend. 

Voor de komende maanden veel golfplezier!

Namens de Wedstrijdcommissie
Saskia ten Have-Sirag
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DOORSTROMING Het aantal marshalls is fors uitgebreid en er worden nu in de zomer dubbele 
shifts gedraaid, zodat er van ong. 8:00 tot 20:00 uur toezicht is. Zo is er o.a. meer aandacht 
voor begeleiding m.b.t. het ready golf principe, wat de doorstroming ten goede komt. In de 
baan is op diverse plaatsen aangegeven hoe lang u onderweg zou moeten zijn en let u zelf 
ook op uw doorlooptijd van 2 uur en 6 min voor uw tweede negen. Door goed aansluiting te 
houden op de flight voor ons, dragen wij met zijn allen ook bij aan een vlotte doorstroming. 
Loopt het echt niet, schroom dan niet contact op te nemen met de shop, zodat er actie kan 
worden ondernomen.
ONDERHOUD Het caddiehouse is geschilderd en alle kozijnen zijn vervangen. Het ziet er 
allemaal weer piekfijn uit! Volgend jaar zal men met het hoofdgebouw beginnen. Ook is 
er iemand aangetrokken voor het (dagelijks) onderhoud van het terrein rondom entree en 
gebouwen. De afspuitplaats voor trolleys, schoenen e.d. zal dit jaar vergroot worden.
PARKEREN Er is een offerte aangevraagd voor verharding van de rijstroken op het 
parkeerterrein, zodat o.a. duidelijker wordt waar geparkeerd kan worden. Er zijn extra 
laadpalen voor hybride auto’s geplaatst en de fietsenstalling is uitgebreid.
BAANCONDITIE De baan is vrijwel het gehele jaar goed bespeelbaar en dat wordt door 
veel leden als een groot pluspunt aangegeven. Onze mooie bosbaan ligt grotendeels op 
zandgrond en de greens worden omgeven door hoge bomen, dit heeft helaas niet altijd een 
positief effect op de kwaliteit van het gras. De greenkeepers doen hun uiterste best om alles 
optimaal in conditie te houden. De kunststof cups in de holes zijn vervangen door aluminium, 
zodat de vlaggen beter/rechter zullen blijven staan. Tijdens de zomerperiode zal er een 
grootscheepse ‘opschot’ actie worden gehouden in de rough rondom de fairways.
ROOKVRIJ Steeds meer aandacht komt er voor de campagne ‘op weg naar een rookvrije 
generatie’. Ook geven steeds meer leden aan dit initiatief te ondersteunen. Wij hebben deze 
wens aan Het Rijk doorgegeven en geadviseerd van bepaalde ‘ruimtes’ rookvrije zones te 
maken, denk bijv. aan het overdekte terras, de overdekte driving range e.d. En mocht u daar 
waar het is toegestaan een sigaretje opsteken, denk dan a.u.b. aan het opruimen van uw 
peukje.
BUNKERS Wij brengen u nog even het meerjarig bunker renovatieplan onder de aandacht: 
2020-2021 renovatie bunkers Oost-lus, 2021-2022 renovatie bunkers Noord-lus en 2022-
2023 renovatie bunkers Zuid-lus. Eind 2023 zullen dus alle bunkers weer van een goede 
speelkwaliteit zijn. Nog even geduld dus 
LIDMAATSCHAP Wij kwamen vragen over de mogelijkheden van differentiatie van 
lidmaatschappen tegen. De NGF doet hier onderzoek naar. Deze ontwikkelingen worden door 
Het Rijk op de voet gevolgd. 
Ook komen wij nog regelmatig de vraag om toiletten in de baan en een renovatie van 
de kleedkamers en toiletten tegen. Zoals reeds eerder medegedeeld gaan deze wensen 
vooralsnog niet in vervulling, omdat zij (nog) een te groot gat in de begroting slaan.

Tenslotte nog een vaak tegengekomen verzoek: Speel met respect op onze prachtige baan:
Leg divots terug, repareer pitchmarks en hark s.v.p. de bunkers aan!

De “Players 1st” commissie (Marianne Kers, Jan ten Have, Medi Holstege en Jan van 
Tilburg) is in juni bij elkaar geweest om de reacties op het eerste deel van de Players 
1st enquête, verstuurd in mei, met Peter Hemmen te bespreken. In juli is een tweede 
groep van de leden uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête en de laatste groep 
krijgt in oktober bericht.

Het is goed te lezen dat de meerderheid van de leden erg tevreden is over onze 
baan en onze golfclub. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten en daar wordt, voor 
zover het in de mogelijkheden ligt, hard aan gewerkt. Hieronder een kort overzicht 
van de actuele stand van zaken:

-

-

-

-

-

-

-

-



Het World Handicap Systeem (WHS) is in werking getreden op 1 maart 2021. Inmiddels zijn we 
een half jaar met het nieuwe handicapsysteem bezig en na wat aanloopprobleempjes zijn de 
meeste mensen wel aardig gewend aan de nieuwe berekeningssystematiek. Omdat het merendeel 
van de leden in handicap naar boven was gegaan (en dus meer slagen kreeg), waren de stableford scores bij 
wedstrijden in het begin behoorlijk hoog. Na een half jaar zien we dat de extreme uitslagen bijna niet meer 
voorkomen én dat er gemiddeld vaaker tussen de 34 en 38 punten wordt gescoord. Een logisch gevolg van het 
feit dat mensen nu vaker een reële handicap hebben die past bij hun spelniveau en minder een handicap als 
gevolg van een beste prestatie ooit.

Wat helaas ook geconstateerd wordt is dat mensen alleen nog maar goede qualifying kaarten inleveren. Dat wil 
zeggen qualifying kaarten van 36 punten of hoger. Dit is niet alleen het geval op Nunspeet maar is een landelijke 
trend zoals bleek uit een NGF webinar van 23 juni jl. over het WHS. Mensen zijn helaas te veel gefocust op 
een lage handicap in plaats van op een handicap die past bij hun spelniveau. Omdat de WHS een gemiddelde 
is van de beste acht scores van de laatste 20 kaarten, wordt het doel van het WHS teniet gedaan als je alleen 
maar goede qualifying scores inlevert. Juist elke qualifying kaart inleveren (ongeacht het behaalde resultaat) 
geeft uiteindelijk een echt reële handicap die past bij het spelniveau. Wat uiteindelijk ook leidt tot het meeste 
spelplezier en waarbij de kans dat je in de prijzen valt bij een wedstrijd alleen maar toeneemt.

WORLD HANDICAP SYSTEM

DE QUALIFYING KAART

Ook in het WHS is er nog steeds een aantal eisen waaraan een qualifying kaart moet voldoen. Helaas is niet 
iedereen daarvan op de hoogte en worden de “spelregels” ook lang niet altijd nageleefd. Zonder de politieagent 
te willen uithangen hier toch nog even de spelregels op een rijtje.

De marker 
De marker is het middel om de kwaliteit van het handicapsysteem te behouden. De marker is en blijft verplicht. 
De speler moet dan ook vooraf aangeven bij de marker dat hij of zij een qualifying kaart gaat spelen. Bij 
Q-kaarten ingevuld via de Golf.nl app wordt bij marker automatisch het GSN nummer van de marker ingevuld, de 
marker moet deze Q-kaart vervolgens goedkeuren in de Golf.nl app.
Bij Q-kaarten die de speler invoert in Proware moet ook de naam van de marker worden ingevuld of het GSN 
nummer. Dit geldt ook bij invoer in de Proware web app of bij invoer thuis via de website. De kans is groot dat in 
de loop van dit jaar het invullen van een marker softwarematig in Proware wordt afgedwongen.

Vooraf bepalen dat je een Q-kaart gaat lopen
Ook dit is onderdeel van het WHS net zoals in het oude EGA-handicapsysteem. Het vooraf bepalen moet uiterlijk 
op de eerste tee gebeuren. Van een gewoon gezellig gelopen rondje, waarin je toevallig 39 punten had, achteraf 
een Q-kaart maken, is niet toegestaan...

De volgende zaken moeten vooraf worden bepaald:
- Dat het een qualifying ronde is.
- De kleur tee waarvan gespeeld wordt.
- Of het een 9 holes of 18 holes ronde betreft.

We vertrouwen de speler en de marker dat deze kaart dan ook wordt ingediend via de Golf.nl app, Proware web 
app of de website. 

Indienen van de scorekaart
- Zo snel mogelijk. 
- In ieder geval voordat de volgende Q-kaart wordt ingediend of voordat je meedoet aan een Q-wedstrijd.  
 Indienen kan via de Golf.nl app of digitaal via de Proware web app of via de website.

13

REGELS



 

Op verzoek van Het Rijk is er dit jaar meer variatie in de aanvangstijd van 
onze wedstrijden. Zo hebben wij de eerste donderdag van de maand de ‘Early 
Bird’, waarbij wij starten vanaf 8:45 uur en iedere derde donderdag van de 
maand de ‘Lazy Thursday’, waarbij gestart wordt vanaf 11:30-12:00 uur. De 
overige donderdagen is het starten vanaf 10:00 uur. In de periode van oktober 
t/m maart zullen de tijden, waar nodig, aangepast worden in verband met 
de wintertijd en de kortere dagen. Let dus bij het inschrijven goed op de 
aanvangstijd van de wedstrijd.

De winnaars van de SSM ‘voor-zomer’periode hebben hun gewonnen Senioren 
golfballen tijdens de laatste donderdag van juni op het terras onder het genot 
van de bekende bitterballen in ontvangst mogen nemen. Bij de 18-holes is 
Jolijn van Rooijen 1ste geworden, Hanneke Looijen 2de en Dieneke Stoker & 
Henk Schuur ex aequo 3de. Bij de 9-holes is Daat Huizer 1ste geworden, Erica 
Wagenaar 2de en Tiny Klabbers 3de.  In het meerronden overzicht in Proware 
kan men de standen volgen van de zomerperiode, die loopt tot eind augustus. 
           
Wij hebben vele enthousiaste reacties ontvangen over de introductie van de 
teamwedstrijden. De laatste donderdag van april hebben wij een Chambles 
wedstrijd gespeeld, in juni een Texas Scramble en in augustus zal een 
Blue Bramble worden aangeboden. Iedere laatste donderdag van de even 
maanden, tevens de meerronden-periode afsluiting, zullen wij een wisselende 
teamspelvorm aanbieden. Deze wedstrijden zijn dan vanwege de spelvorm niet 
qualifying en tellen ook niet mee in de meerronden competitie. Ook is er vraag 
naar bijvoorbeeld strokeplay of matchplay wedstrijden. Daarom zullen wij de 
laatste donderdag van de oneven maanden deze speciale wedstrijdvormen 
aanbieden. De eerste strokeplay wedstrijd is inmiddels op donderdag 29 juli 
j.l. gespeeld en ook daar kwamen lovende reacties op. Leuk om te horen! 

Door deze wijzigingen zullen wij ons meerronden systeem moeten aanpassen. 
De stand wordt nu bepaald aan de hand van behaalde Stableford punten, 
dat is nu dus niet meer mogelijk. Daarbij zochten wij ook al even naar een 
vorm waarbij wij één Senior Social Mix jaarkampioen over de 18-holes én 
de 9-holes kunnen benoemen. Dit alles blijkt realiseerbaar wanneer wij het 
puntensysteem gaan toepassen (dit wordt ook al gedaan bij de Heerendag- 
en de Damesdag meerronden). Deze punten worden toegekend op basis van 
behaalde klassering, nl. 1de plaats 20 punten, 2de plaats 19 punten enz. Deze 
puntentelling zullen wij m.i.v. september 2021 gaan invoeren.

In augustus hebben wij de ‘seniorenhap’ geïntroduceerd. Na afloop van de ‘Lazy 
Thursday’ wedstrijden is het nu mogelijk in te tekenen voor een plateservice 
keuzemenu (vlees-vis-vega) voor de speciale SSM-prijs van € 15 p.p. Ook niet 
(mee)spelende partners zijn van harte uitgenodigd om mee te eten! Bij het 
schrijven van deze nieuwsbrief moet de eerste wedstrijd met SSM-hap nog 
gespeeld worden, maar wij zijn aangenaam verrast dat ruim 20 personen zich 
nu al hebben aangemeld! Daarom willen wij de Senior Social Mix hap ook 
aanbieden op de Lazy Thursday ’s van september en oktober, daarna volgt 
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een evaluatie. Wij zijn ook hier zeer benieuwd naar jullie reacties! Wil je ook 
mee-eten? Altijd gezellig!! Inschrijven kan op de dag zelf bij het afhalen van je 
wedstrijdkaart.

Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor hulp in de Seniorencommissie 
hebben wij meerdere aanmeldingen mogen ontvangen, daarvoor onze 
hartelijke dank! De eerste reactie was van Dieneke Stoker en wij zijn verheugd 
te kunnen melden dat zij per 1 september onze commissie zal komen 
versterken. 

Wij kijken uit naar een mooie nazomer, hopelijk zonder corona-beperkingen en 
wij zien jullie graag op onze donderdagen!

Met sportieve golfgroet,

Jaap, Herma, Patricia, Ronald, Haye, Marya, Jan en Medi
De Seniorencommissie

Overzicht SSM wedstrijden:
1ste donderdag v.d. maand  Early Bird (niet in de winter)
3de donderdag v.d. maand  Lazy Thursday met SSM-hap
laatste donderdag v.d. oneven maanden speciale wedstrijdvorm met traktatie
laatste donderdag v.d. even maanden teamwedstrijd (18 holes dubbele tee-start)
     gezamenlijke periode afsluiting met   
     traktatie!

                                      
        
        Joseph de Rijk                         Carolien Driessen                 David Love

Speciale wedstrijden:
do 23 september   ‘Meet the Pro’s’ met Carolien, Joseph en David 
do 30 september 3 x 9 holes wedstrijd (zie info Proware) LET OP: deze dag   
   géén handicarts beschikbaar 



De Estafetteputter
Truke Heringa

Wie is Truke Heringa?
Graag stel ik mij hier aan jullie voor. Mijn naam is Truke Heringa, ik ben geboren 
op 15-01-1952 te Bogor Indonesië. Na mijn middelbare school ben ik een jaar 
naar Engeland gegaan om de taal beter te leren spreken. Terug in Nederland een 
opleiding gevolgd en op kantoor gaan werken.

Ik heb gewerkt totdat mijn dochter Sascha en zoon Carel Willem, ook lid van 
Nunspeet, geboren werden. Veel vrijwilligerswerk gedaan, maar nu gaat mijn tijd 
vooral naar het golfen.

Wanneer ben je begonnen met golf? 
Golfen doe ik al 20 jaar met veel plezier samen met mijn man Piet Hein zijn wij 20 
jaar geleden met golfen begonnen. Samen hebben wij heel veel gespeeld 
op Harderwold en veel met Carel Willem. Helaas overleed mijn man in 2017. Sinds drie jaar ben ik lid in 
Nunspeet.

Wat is je handicap, hoe stabiel is je handicap en hoe komt dat?
Mijn handicap is 14,3 maar absoluut niet echt stabiel, aangezien de baan van Nunspeet best lastig is om te spelen.

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Ik geniet van de mooie baan en heb nog niet echt een lievelingshole. Wel de lastigste, zuid-9, en hopelijk zal ik 
deze hole ook onder controle krijgen.

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen? 
Het beste advies van mijn man was stug doorgaan met spelen en plezier in het spel houden.

Wat is je grootste ergernis in de baan?
Wat mij nog van het hart moet is, dat ik het jammer vind dat pitchmarks op de green niet worden gerepareerd 
en dat de bunkers regelmatig niet worden aangeharkt. Het is niet leuk om in de bunker je bal in een 
voetstapafdruk terug te vinden! Laten wij met zijn allen proberen om deze moeilijke ligging te vermijden! 

Aan wie geef je de Estafette Putter door?
De volgende persoon waaraan ik het stokje doorgeef is Cees Post.

Veel golfplezier voor iedereen en tot ziens in de baan.
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Ingezonden door Sjon Selles

Er zijn veel mooie golfbanen en iedere golfbaan heeft iets eigenaardigs. Veel golfbanen zijn bekend, 
vooral de grote banen die 18 of zelfs 27 holes hebben. Maar er zijn ook veel mooie negen holes banen, 
vaak ook met een gezellige vereniging, die (nu nog) minder bekend zijn bij het grote golfpubliek. En juist 
deze banen en verenigingen kunnen in de toekomst rekenen op meer aandacht en meer leden.

Ik neem u deze keer mee naar Brummen (bij Apeldoorn). Daar bevindt zich de Engelenburg Golf & 
Country Club (EGCC), een kleine en gezellige vereniging (250 leden) die hun golfactiviteiten ontplooien 
op de golfbaan die bij het Kasteel Engelenburg ligt. Een collega van mij heeft mij eens uitgenodigd 
om hier te gaan spelen. Het was onze wens om die dag te gaan spelen op de Veluwse Golfclub in 
Hoog Soeren maar omdat dit een spontaan plan was en er op de Veluwse die dag geen starttijd meer 
beschikbaar was, weken we uit naar de EGCC. Het was een aangename verrassing.

Het Kasteel Landgoed de Engelenburg is meer dan 1000 jaar oud en er hebben diverse adellijke 
geslachten en invloedrijke families gewoond. Tot 1988 was het een vakantie- en conferentiecentrum 
van de ABN AMRO maar in datzelfde jaar kwam de nieuwe eigenaar met plannen om er een golf- en 
conferentiecentrum van te maken. Een aantal inwoners van Brummen kwam met het initiatief om 
een golfclub op te richten en initieel was er een negen holes par-3 baan, die vanaf 1989 gebruikt kon 
worden. In 2001 is er met hulp van de gerenommeerde Engelse golfbaanarchitect Donald Steel een 
negen holes par-72 van gemaakt en verkreeg de baan de A-status.

De baan met de negen holes is prachtig aangelegd in het eeuwenoude park waar even zo oude bomen 
staan. Je kunt dus snel afgeleid zijn door de schoonheid van deze holes. Dat bewijzen ook wel de 
baanrecords van de clubleden over 18 holes: 71 voor heren en 91 voor dames.

ACHTER DE BAL
DE CLUB
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Ingezonden door Sjon Selles

Enkele wetenswaardigheden:
- De baan is, over achttien holes gemeten, een par-72 met een lengte van 4978  
 meter (dames-rood) en 5248 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 is 483 meter voor de heren en 403 meter voor de dames op hole  
 4/13;
- de langste par-4 voor de heren is 395 meter op hole 6/15;
- de langste par-4 voor de dames is 339 meter op hole 6/15;
- de langste par-3 voor de heren is 172 meter en voor de dames 147 meter op hole 5/14;
- de slope rating is 132 (vanaf geel) voor heren en 126 (vanaf rood) voor dames.
- greenfees: 9 holes - € 27,50 / 18 holes - € 55,-- In het weekend kost het € 40,-- resp. € 60,--.

https://www.engelenburggcc.nl/ 

https://www.engelenburggcc.nl/
https://www.engelenburggcc.nl/

