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Van de redactie
De voorlaatste nieuwsbrief van dit roerige jaar rolt weer van het 
scherm.
Een voorwoord van het bestuur opent zoals gebruikelijk de vele 
nieuwsberichten en gebeurtenissen van de diverse commissies.
Het stokje van de estafette putter is weer doorgegeven en de 
actieve flora- en fauna commissie stelt ons op de hoogte van wat 
er zoal in de natuur op onze mooie baan gebeurt en verandert.

Nieuw is dit keer de eerste informatie over het 35-jarig 
jubileum van de vereniging, dat in 2022 een feit zal zijn. Via de 
Communicatiecommissie zal een ieder op de hoogte worden 
gehouden van de
activiteiten die van 1 t/m 10 juli op onze baan zullen worden 
ontplooid.
En het wordt ècht een groots feest!!! Kruis maar vast aan in de 
agenda’s! 

De laatste nieuwsbrief van 2021 in de huidige vorm (er wordt aan 
een andere opzet voor 2022 gewerkt!) zal eind december het licht 
zien.
Schroom niet om een leuke herinnering, wetenswaardigheid of 
gebeurtenis in te sturen voor de volgende editie!
Veel genoegen en leesplezier met deze nieuwsbrief.

De Communicatiecommissie.
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Het nieuwe normaal laat zich gelukkig weer gelden, dat betekent ook dat alle zaken 
rond De Nunspeetse weer gewoon opgepakt kunnen worden. Het is iets minder druk in 
de baan, omdat leden ook weer andere activiteiten kunnen ondernemen en het golfspel 
niet meer de enige toegestane tijdsbesteding is.

Eind september werd de uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden en 
ongeveer 50 van de inmiddels 800 leden waren aanwezig en spraken mee over diverse 
zaken, zoals het jaarverslag, de jaarrekening (2020) en de begroting (2021).

Het beleid in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) werd 
goedgekeurd en de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen De Nunspeetse 
en het Rijk van Nunspeet werd gepresenteerd. Een belangrijk winstpunt is de uitbreiding 
van de speeltijden en ook de extra bloktijden (exclusief voor leden). De ALV kon nog 
niet instemmend besluiten, omdat enkele leden meer inzage wilden hebben in de tekst 
van de overeenkomst. Daarom is er een extra ALV met mogelijkheid van inzage van de 
tekst van de SOK gepland op woensdag 3 november, zodat nog voor de jaarwisseling 
de overeenkomst door beide partijen kan worden getekend.

In de jaarvergadering werd de bestuurstermijn van Marianne Kers en Jaap van Petegem 
voor drie jaar verlengd. Jacco van Dam kondigde aan dat hij in april 2022 aftreedt als 
voorzitter en dat De Nunspeetse dus op zoek moet naar een nieuwe voorzitter.

Inmiddels is de Jubileumcommissie voor het 35-jarig bestaan van De Nunspeetse (in 
2022) ingesteld en druk bezig met de voorbereidingen van de jubileumactiviteiten in de 
periode van 1 tot 10 juli 2022.

De diverse commissies zijn inmiddels op volle sterkte en organiseren ook deze 
winterperiode weer hun activiteiten. De in het totaal ongeveer 80 commissieleden 
en vrijwilligers zijn door het bestuur uitgenodigd voor de Kreziekup op zaterdag 6 
november, een wedstrijd en diner voor de vrijwilligers als dank voor hun actieve inzet.

Het bestuur wenst alle leden weer veel speelplezier en hoopt dat herfststormen en 
winterbuien niet te veel belemmeringen  veroorzaken.
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In 2022 zal onze vereniging, de Verwaeyde Sandbergen (de Nunspeetse) haar 35 jarig be-
staan vieren.
Dat is in deze moeilijke tijd al een bijzonder feit.
Het 30 jarig bestaan werd op bescheiden voet gevierd, maar volgend jaar zal dit 35-jarig 
jubileum de nodige aandacht krijgen. En wat heet de nodige aandacht!!!

Het zal feest zijn…. een hele week lang!

De jubileumcommissie staat inmiddels en er wordt al hard gewerkt aan de invulling van 
deze gebeurtenis.
De data zijn als volgt: 1 juli 2022 tot en met zondag 10 juli .

Noteer deze data alvast in jullie agenda, want het wordt een week om nooit te vergeten in 
ons aller golfleven.
Middels deze nieuwsbrief en/of mededelingen via de website zullen wij iedereen op de 
hoogte houden van de vorderingen, wedstrijden, inschrijving voor de diverse evenementen 
en festiviteiten enz.
Aan iedereen en alle “normale” wedstrijden en evenementen wordt gedacht, van de jeugd 
tot aan de senioren
wedstrijden en alles wat daar tussen ligt.

Houd die week dus vrij!

De Communicatiecommissie.

De Nunspeetse 35 jaar jong.....

tijd voor een feest
je
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Zaterdag 16 oktober speelden we The Battle of the Sexes. Het was weer 
ouderwets gezellig. Ontvangst in de lounge met koffie en koek en prima 
weer om te spelen. In flights van vier (36 dames en 32 heren) speelden 
we Oost / Zuid in ongeveer 5 uur. Na afloop voor iedereen een drankje 
en een  goed gevulde borrelplank per flight. Direct daarna het spannende 
moment, zouden de heren weer winnen? Nee, de dames boekten een 
overduidelijk hogere score. De beker is helaas  zoek (wie heeft hem 
gevonden?) maar de dames vertrokken allemaal met een prachtige, 
bijna gouden, medaille.

De volgende activiteit van de evenementencommissie wordt de 
oliebollen wedstrijd op maandag 27 december. Dat wordt een vierbal 
stableford wedstrijd met hidden holes. Opgave vanaf half november via 
Proware.    
           
Daarna komt 2022 met weer veel verrassende evenementen, waaronder 
het jubileum in de periode van 1 t/m 10 juli.

Evenementencommissie                                                                                                                        

Evenementencommissie



Het thema voor deze dag was ROZE! Nou dat was dan ook niet te missen, want de roze versieringen waren echt 
overal terug te vinden. Buiten op het terras, in het restaurant, de trap, de hal beneden, het plein, aan het balkon 
aan de voorkant en zelfs bij het toegangshek.
Uiteraard waren ook alle dames in het roze gehuld. Echt een heel vrolijk gezicht!
Er waren deze dag ook nog een paar ‘verdwaalde’ heren gespot die - tussen al het roze - schuchter om zich heen 
keken en slechts op zoek bleken te zijn naar een kopje koffie. Deze heren werden keurig naar een aparte én rusti-
ge ruimte verwezen waar ze konden genieten van hun kopje koffie.

Alle dames werden ontvangen met koffie/thee en de welbekende en overheerlijke monchoutaart. Bij de wedstrijd-
tafel ontving iedereen een mooie roze klep en uitleg over de spelvorm, want we speelden deze dag Scramble a 
Deux Foursome-Strokeplay. Een leuke teamwedstrijd met twee vriendinnenkoppels in een flight.

Toen iedereen van het lekkers had genoten heette voorzitter Tineke alle dames van harte welkom, gaf nog extra 
uitleg over de spelvorm en wenste iedereen een hele gezellige dag toe. Daarna gingen alle dames -uiteraard al 
pratend - naar de holes en werd er shotgun gestart. Zo ongeveer na negen holes werd iedereen door ‘onze’ Ab 
verwend met een heuse vitamine-’boost’ in de vorm van een heerlijke fruitspies.

Na deze zomerse lekkernij begon de lucht te betrekken en kort daarna zijn we allemaal echt tot op de laatste 
draad nat geregend en is het tot de laatste hole ook hard blijven regenen. Het was echt bar en boos! Uiteraard 
hebben alle dames de wedstrijd uitgespeeld, want golf is tenslotte niet voor ‘watjes’.

Na afloop van de wedstrijd togen alle dames, doorweekt van de regen, richting de kleedkamers om zich weer een 
beetje toonbaar te maken. Het oog wil tenslotte ook wat. Na de kleedkamersessie kwam iedereen vrolijk en als 
herboren het restaurant binnen en na een lekker glaasje en een geweldig goed verzorgde BBQ in buffetvorm was 
iedereen het slechte weer snel vergeten.

Winnaars waren er natuurlijk ook. Sinds lange tijd was het weer mogelijk om een prijsuitreiking te doen. De beste 
vijf vriendinnenkoppels mochten een mooie prijs in ontvangst nemen. Ook waren er prijzen voor de longest en de 
neary.

Daarna gingen alle dames voldaan richting huis, nog nagenietend van een hele gezellige vriendinnendag!
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Tijdens het jaarlijkse golfuitje van onze Damesdagcommissie, die deze keer is gespeeld op golfbaan Martensplek 
in Tiendeveen, hebben wij afscheid genomen van ons commissielid Roos Markus. Roos heeft zich elf jaar met 
veel enthousiasme ingezet voor onze commissie en maakte onder andere de mooie flyers om onze bijzondere 
dinsdagwedstrijden onder de aandacht te brengen.
In verband met het vertrek van Roos moesten wij uitkijken naar een nieuwe dame om onze commissie te verster-
ken. Bertie Schut bleek hiertoe bereid te zijn waardoor wij haar deze dag in onze commissie hebben verwelkomd. 
Zij heeft vele jaren deel uitgemaakt van de Seniorencommissie van Golfclub Harderwold en heeft dus de nodige 
ervaring. Wij hopen dat zij het erg naar haar zin zal hebben in onze commissie.

    
Heb je ook zin om op onze Damesdinsdagen mee te spelen? Schrijf je dan in via Proware.
Dit kan al vanaf zes weken vóór de wedstrijddatum.

Speciale Damesdagwedstrijden:
16-11-2021 Play & Stay met borrelhapje
30-11-2021 Sinterklaas teamspel met een lekkernij & warme chocomel in de baan
21-12-2021 Kerstwedstrijd met diner

Graag tot ziens op onze Damesdagen!

Namens de Damesdagcommissie
Ingrid Zonnevylle
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Heerendagcommissievan de #
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{Via deze nieuwsbrief willen wij iedereen graag op de hoogte brengen van enkele wijzigingen, 
die wij gaan doorvoeren bij de Heerendagwedstrijden.

Inschrijven
Om de vele opmerkingen bij inschrijvingen te beperken, verzoeken wij iedereen gebruik te maken van de 
aanvink-keuzemogelijkheden die bij de inschrijving worden geboden, denk daarbij aan andere teekeuze, 
handicart gebruik en niet mee-eten en dit dus niet meer te vermelden bij opmerkingen. Ook verzoeken wij 
iedereen zuiniger te zijn met opmerkingen als vroeg/laat/e.d. zeker als dat standaard toevoegingen worden. 
Uiteraard zullen bijzondere redenen altijd zoveel mogelijk worden gehonoreerd.

Tee keuze bij ‘specials 
Deelname aan de Two’s-Pot en in aanmerking komen voor de Neary, Longest e.d. was tot nu toe alleen 
mogelijk als men afsloeg vanaf de gele tee. Vanaf woensdag 3 november wordt dit gewijzigd naar alle 
tee’s, waarbij wij uitgaan van een ‘vrije’ tee-keuze, passend bij de gemiddelde lengte van iemands afslag. Bij 
inschrijving kunnen de deelnemers aangeven van welke andere tee (wit, blauw of rood) men graag speelt. 
Geel blijft de standaard afslag teekeuze bij de heren.
Advies: 
• Tot 160 meter – Rood
• Tussen de 160 en 190 meter – Blauw

• Tussen de 190 en 225 meter – Geel
• Verder dan 225 meter – Wit

Afhalen en inleveren wedstrijdkaarten
Het afhalen van de wedstrijdkaarten en het betalen van de inschrijfgelden blijft, zolang de 
coronavoorschriften niet worden gewijzigd, in het wedstrijdsecretariaat van de vereniging. We gaan de 
frissere periode in, dus een vriendelijk verzoek de toegangsdeur na binnenkomst of vertrek goed te sluiten. 

Om de wedstrijdleiding ook de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de wedstrijd worden met 
name de laatste flights van de dag dringend verzocht om uiterlijk 30 minuten voor de starttijd de kaart af te 
halen.

Om snel tot een prijsuitreiking te kunnen komen verzoeken wij allen om direct na binnenkomst eerst de 
scorekaart in te voeren bij de kiosk of op de telefoon en de kaarten af te geven bij de uitslagendienst boven, 
voordat men zijn spullen gaat opruimen. Bij de kiosk bij voorkeur de 
scorekaart invullen met de marker samen en denk aan een extra controle bij invoer via mobiel, dit 
om zoveel mogelijk fouten te voorkomen en snelle afhandeling te bevorderen.

Diners
Inmiddels heeft de Heerendagcommissie van de gebruikelijke diners op de laatste woensdag van de maand 
er alweer twee achter de rug. De eerste keer was tijdens de speciale wedstrijd 15 september op ’t Rijk van 
Sybrook, een zeer gezellige en mooie dag, die gewonnen werd door Harry Klumper.
Hiermee is ook weer de draad opgepakt wat de maandelijkse diners betreft. Neemt men deel aan deze 
gezellige afsluiting met prijsuitreiking en diner, dan is omkleden gewenst.
Woensdag 24 november is de laatste Heerendag met diner van 2021, waarbij ook de uitslag 
van de zomercompetitie bekend zal worden gemaakt.

De Heerendagcommissie wenst iedereen dit seizoen nog vele mooie golfdagen toe.

YV



FFC

Flora en Fauna Commissie

Hierbij een korte update van de activiteiten van de Flora- en Faunacommissie (FFC).

1) In augustus is er een inventarisatieronde geweest rond de grote vijver. Gekeken is  
 naar planten, vlinders, libellen en andere bijzondere insecten. Opvallende 
 waarnemingen waren:
 • minstens zes soorten varens, waaronder de dubbelloof en de koningsvaren;
 • de gedeukte gouden tor (glanzend goudgroene kever);
 • een nieuwe mierenhoop naast de tee van oost-1;
 • veertien soorten libellen;
 • minstens tien soorten dagvlinders.

2) In september is er een natuurexcursie op de Nunspeetse gehouden, georganiseerd  
 door het Rijk. Deze werd begeleid door de FFC. Dit was voor de stichting Safe Tree  
 Away (STA) uit Nunspeet, een stichting voor alle omwonenden van het gebied   
 rondom de golfbaan. Er waren 21 deelnemers en die waren zonder uitzondering   
 zeer enthousiast over de baan en natuuractiviteiten. Mensen die al jaren naast de  
 baan wonen, maar geen idee hadden wat daar was of gebeurde.

3) Op 21 september is er een ronde gemaakt over de golfbaan, om op de oostlus te   
 bepalen welke bomen er gekapt moeten worden. De FFC is hierbij aanwezig   
 geweest.

4) En op 22 september in de avond heeft de FFC samen met een vleermuisspecialist  
 een ronde gemaakt over de golfbaan om vast te stellen welke soorten er    
 voorkomen. Er zijn drie soorten vastgesteld: de dwergvleermuis, de     
 ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis. Volgend voorjaar volgt    
 er een nieuwe inventarisatie. Aan de hand van deze informatie zal worden bepaald  
 welke vleermuiskasten we nodig hebben op de golfbaan.

5) Komende herfst zullen alle nestkasten door de FFC worden gecontroleerd en   
 schoongemaakt en gerepareerd.

Tot zover de update.
Arend Goedvree, Frans Roelofs, Desiree Mouw en Alle de Wit.
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Pro-tip voor de lage handicapper (HCP <9)

Ondanks de hierboven genoemde moeilijkheidsfactoren is 
dit een hole waar alle scores slechter dan par tegenvallend 
zullen zijn. Zorg voor genoeg club om in elk geval de 
bunkers uit het spel te halen. De juiste afstanden kennen 
van je ijzers is hier van belang. Onder de hole blijven 
na je afslag levert vaak een birdiekans op. Ben je te ver 
daarentegen, wees dan tevreden met een tweeput-par.

Pro-tip voor de mid tot hoge handicapper (HCP 18-36)

Neem een club waarmee je er zeker van bent, dat je voorbij 
de bunkers slaat (houd rekening met de wind). De bunker 
links is nog wel te doen, maar de bunker rechts is diep, 
groot en helaas best wel heel vaak slecht geharkt door één 
van je voorgangers. Een slechte ligging in een voetstap 
maakt het er niet makkelijker op. Ook de boom die midden 
in de bunker staat heeft al heel wat ballen opgevangen.

Eenmaal op de green zijn de problemen nog niet voorbij: 
deze green loopt behoorlijk van achteren naar voren af en 
een drieput is hier vaker regel dan uitzondering als je een 
downhillputt over hebt na je afslag.

Het lijkt een relatief eenvoudige hole, maar wees 
gewaarschuwd.

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

Pro-tip

Zuid-3 is de eerste van de twee par-3 holes op de zuidlus en zoals het op De 
Nunspeetse gebruikelijk is, is dit ook ook een niet al te lange hole.

Respectievelijk 120, 129, 139 en 144 meter van de verschillende tees is niet echt lang, maar er zijn drie zaken 
waardoor deze hole toch vaak lastiger speelt dan hij lijkt.

Ten eerste: de wind voel je niet als je op de teebox staat, maar is vrijwel altijd tegen. Ten tweede: zowel links 
maar zeker ook rechts voor de green liggen twee enorme grote maar vooral diepe bunkers. Ten derde: de van 
achteren naar voren aflopende green is veel meer downhill dan je zo op het eerste gezicht ziet.

Kortom genoeg zaken om rekening mee te houden wanneer je met een goede score van de green af wilt lopen.
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Op de dag dat ik dit schrijf hebben we de 
Herfsttrofee gespeeld, met Marianne Kers als 
winnaar! Het was een heerlijke dag in de baan 
die er super goed bij lag! Dank daarvoor aan 
de greenkeepers. De bomen kleuren al mooi 
roodbruin en er staan op verschillende plekken 
mooie paddenstoelen. Elk jaar maak ik wel een 
aantal foto’s als ik mooie bomen in de baan zie 
staan.
In de herfst hebben we in november nog 
één wedstrijd gepland staan: Tegen par 
met Bisque. In de wintermaanden staan in 
december op 4 december Mixed Greensome 
en op 18 december de Wild Wedstrijd op het 
wedstijdschema. In januari is natuurlijk op 8 
januari de Nieuwjaarswedstrijd, op 16 januari 
drie stokken en een putter en op 29 januari 
Snertaggregaat. 

Er worden ook nog twee wedstrijden in oktober 
gespeeld, maar ik ga ervan uit dat tegen de 
tijd dat we deze nieuwsbrief ontvangen, deze 
wedstrijden al achter de rug zijn en de winnaars 
van de Golfer/Golfster van het jaar al bekend 
zijn. Het is bij de dames en heren nog spannend 
in de laatste wedstrijd die hiervoor meetelt: 
Less is more. Doordat de scores en punten 
van de Herfst Trofee nog niet verwerkt zijn, 
kan ik jullie nog niet de laatste stand geven tot 
vandaag toe, maar kijk daarvoor zelf even op 
de site van De Nunspeetse, onder Commissies, 
Wedstrijdcommissie en dan golfer/golfster van 
het jaar 2021.

Voor nu wens ik jullie een fijne herfst en winter 
toe waarin we veel de baan in kunnen om te 
genieten van onze mooie hobby!

Namens de Wedstrijdcommissie,
Saskia ten Have-Sirag
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Velen van u spelen wellicht beide sporten. Wereldsporten met een lange traditie, met die bijzonderheid 
dat ze ook heel goed als gezelschapsspel en in verenigingsverband gespeeld kunnen worden. 

Bij bridge spelen alle spelers met partner dezelfde spellen en wie deze het beste uitspelen en/of 
tegenspelen wordt de winnaar, ook al heb je tijdens de gehele duur van het spel voor je gevoel slechte 
kaarten gehad. Kortom een eerlijk onderling vergelijkbaar spel, want de kaarten worden maar een keer, bij 
aanvang, geschud. Het speelveld is dus voor iedereen gelijk.
Bij golf is het niet anders. Je speelt net als iedereen tegen de baan, zoals die er die dag bijligt. Dit 
ongeacht met wie je speelt. Het handicapsysteem is daarbij één van de grote voordelen, want dankzij 
de handicapverrekening kun je deze individuele resultaten prima met elkaar vergelijken en kan men een 
winnaar bepalen.

In beide sporten kun je dus met en tegen iedereen spelen, ongeacht niveau, leeftijd e.d. En in dit laatste zit 
nu, wat ons betreft, net de crux wat de beide spelletjes zo aantrekkelijk maakt! 

Daarnaast mag er, als medelid van onze gezellige vereniging, ook een sociale verantwoording van je 
verwacht worden. Dat hierbij wellicht persoonlijke voorkeuren zijn is menselijk, maar zet ze soms even 
aan de kant en stel je sportief, loyaal en met respect naar elkaar op. Kortom: Neem afscheid van al je 
vooroordelen over van alles en iedereen, maak er een leuke dag van en speel voor wat je die dag waard 
bent!

Wij wensen jullie allen vele gezellige wedstrijdgolfdagen op de Nunspeetse met veel mooie resultaten! 

GOLF- EN BRIDGESPORT (NAGENOEG) 
VERGELIJKBAAR
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De Senior Social Mix op donderdag (18 holes en 9 holes) wordt nog steeds met veel 
plezier gespeeld, zeker nu er sinds enige tijd ook meer gevarieerd wordt in spelvormen 
en activiteiten. Zo was de donderdag “Meet the Pro”, eind september, een groot succes. 
Onze drie pro’s, Carolien, David en Joseph, liepen op oost-9 mee met de verschillende 
flights en gaven de deelnemers tips over course management. Onder het genot van 
een heerlijke kop herfstsoep met een broodje werd nader kennisgemaakt en vertelden 
zij ons over hun lesprogramma. Speciaal voor de senioren is er deze winter een 
lesaanbod “Seniors for Seniors”, met groepslessen en individuele lessen.

Ook voor de donderdagen met aansluitend de mogelijkheid om gebruik te maken 
van de gezamenlijke Seniorenmaaltijd (de SSM-hap) is flinke belangstelling en de 
commissie heeft inmiddels besloten het experiment om te zetten in een maandelijkse 
activiteit (de derde donderdag van iedere maand).

Eens per twee maanden kunnen we weer gezamenlijk op het terras of in de lounge 
de speelmiddag afsluiten met de huldiging van de periodekampioenen. In de 
vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat daarvoor per september een nieuw 
“puntensysteem” is ingevoerd, waardoor ook andere spelvormen kunnen worden 
meegeteld en ook de resultaten van 18 holes en 9 holes kunnen worden gecombineerd. 
We kunnen dan mogelijk ook weer een echte Seniorkampioen 2021 aanwijzen en op 
het schild hijsen. Op 28 oktober wordt de periode september – oktober gesloten, ook 
weer met een bijzondere spelvorm en het balletjesfestijn. Eind augustus werden de 
speciale meerronden-balletjes over juli - augustus uitgereikt: 
- Bij de 9-holes was de eerste prijs voor Evelien Wiedenhoff, de tweede prijs   
 voor Roos Markus en de derde prijs voor Erica Wagenaar.
- Bij de 18-holes kreeg Hilda Brohet de eerste prijs, waren Cees Post en Lyda  
 de Beurs tweede en was de derde bal voor Leo Janssen. 

De Seniorencommissie organiseert ook deze winter samen met de pro’s van de 
Golfschool en de golffysiotherapeut Patrick van der Meijden de specifieke winterfit-
trainingen op donderdagmorgen in november en december. Mededelingen daarover 
staan inmiddels op de website. Vragen en inlichtingen via senioren@denunspeetse.nl 

De Seniorencommissie - inmiddels met negen wedstrijdleiders op volle sterkte - 
vraagt deelnemers om wat zuiniger te zijn met verzoeken als “vroeg/laat/graag met…” 
enzovoorts, zeker als dat standaard-toevoegingen worden bij een aanmelding. Senior 
Social Mix betekent juist zoveel mogelijk wisselende flightindelingen en daardoor 
wisselende kennismakingen. Uiteraard zullen bijzondere redenen altijd zoveel 
mogelijk worden gehonoreerd. De commissie houdt zich aanbevolen voor suggesties 
of opbouwende commentaren en vraagt leden ook even door te geven als “vaste 
deelnemers” tijdelijk even zijn uitgeschakeld, we kunnen daar dan ook onze aandacht 
aan schenken.

Allen een goede wintertijd gewenst, met weinig overvliegende sneeuwbuien en 
viruswolken,

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

Jaap van Petegem
- Seniorencommissie - 
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De Estafetteputter
Cees Post

Wie is Cees Post?
Cees Post , geboren op 3 juni 1947 te Hollandia (Nieuw Guinea) en tot 
1954 gewoond te Semarang (midden Java Nederlands Indië).

Wanneer ben je begonnen met golf? 
Door de business met golf in contact gekomen, mede door de 
uitgever van het blad “SUPERMARKT“. Zij hebben vele jaren grote 
golfevenementen georganiseerd op het Rijk van Nijmegen, waar veel 
bedrijven uit de food- en retailindustrie aan meededen en die door de 
beide bedrijven waarvoor ik heb gewerkt (SCA packaging en Smurfit 
Kappa Zedek ) werden gesponsord.

Op 29 mei 1995 heb ik mijn GVB examen gedaan en enkele jaren erna het 
regel- en handicapexamen op de Sallandsche de Hoek, dit was toen nog verplicht.

Van 1995 tot 2009 was ik business lid op de Sallandsche en van 2005 tot 2019 
privélid bij Golfclub Harderwold.

Wat is je handicap?
Mijn handicap is op dit moment 25.0 (het laagste was ooit 18.2).
Ik speel twee keer per week op de maandag en donderdag tijdens de Senior 
Social Mix 18 holes. Beide kaarten zijn altijd Q-kaarten . Mijn voorkeur lussen zijn 
noord en oost, deze combinatie bevalt mij het beste.

Wat is je favoriete hole in Nunspeet en waarom?
Favoriete stok is de hybride-3, deze is vergevingsgezind en ik kan er veel lengte 
mee maken.

Wat is de mooiste baan waarop je ooit gelopen hebt en waarom? 
Ik heb er twee die me sterk bijgebleven zijn: The Belfry (UK ) en The Dingle 
(Ierland) boven op de klippen. Inmiddels heb ik door de jaren heen gespeeld in 
België, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Engeland, Ierland en Turkije.

Wat is je facoriere hole in Nunspeet en waarom? 
Mijn favoriete holes zijn hole 5 en 6 op de noordlus, ik krijg daar twee slagen mee.

Wat is het beste golfadvies dat je ooit hebt gekregen? 
Veel adviezen heb ik van m’n golfclubje gekregen gedurende de ruim 20 jaar dat ik 
speel. Twee van hen hebben een single handicap.

Wat is je grootste ergernis in de baan?
Dat zijn er diverse: napraten en/of natellen op de green, de trolley / handycart niet 
op de juiste plaats richting volgende hole plaatsen, het wachten in de baan en het 
zoeken van de bal waarbij de drie minuten veelal overschreden wordt. 

Aan wie geef je de Estafette Putter door?
De Estafetteputter geef ik door aan Dieneke Stoker.
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Ingezonden door Sjon Selles

Ik neem u deze keer mee naar de zuidkust van Turkije: Belek. Een oord waar menig golfer wel van weet 
of er wel eens geweest is. Het is een golfmekka want er zijn het hele jaar door mogelijkheden om van 
een heerlijke (golf-)vakantie te genieten. Wie puur voor het golfen gaat doet er verstandig aan om via 
een aanbieder van golfvakanties de reis te boeken. Dan kun je, naast je reguliere bagage, ook je golftas 
(tegen een kleine meerprijs) meenemen. Alle hotels rond Belek bieden ‘all inclusive’, ook handig zodat je 
je geen zorgen hoeft te maken over de innerlijke mens. Laat dat maar aan de lokale bevolking over! De 
buffetten zijn zeer uitnodigend en je eet meestal teveel omdat het zo lekker is.

De golfbanen in de streek rond Belek zijn niet goedkoop. Maar ja, het kost ook heel wat water om de 
banen zo mooi groen te houden. Diverse waterzuiveringsinstallaties draaien op volle toeren om de 
banen regelmatig te bewateren.

Een van de banen waar ik destijds gespeeld heb is die van het Tat Beach Golf Resort, de ‘Tat Beach 
International’. (Sinds enkele jaren heet de baan ‘Titanic Golf Club’ en het is een ‘championship course’). 
Het is, net als alle andere banen in deze streek, een schitterende 27 holes baan. Deze golfbaan heeft 
veel waterpartijen, waar je op diverse holes mee te maken hebt. Het is dan ook, zeker bij die holes met 
water in het spel, belangrijk om de juiste clubkeuze te maken. Ik spreek uit ervaring!

De golfbaan is in 1994 aangelegd maar werd in het begin door golfers genegeerd, waarom is niet 
bekend. Na een paar jaar werd de baan heringericht en alle 27 holes werden verbeterd door Marc 
Westenborg, die toen voor de bekende golfbaanarchitect Martin Hawthree werkte. Veel bunkers 
werden opnieuw gestyled en er moest ook een beter irrigatiesysteem komen. De sproeiers waren 
namelijk zo verkeerd afgesteld dat ze ook onder boompartijen sproeiden, waardoor veel laag groeiende 
beplanting ontstond. Dit zorgde op veel plaatsen voor ‘slow play’, wat in de eerste jaren leidde tot het 
‘links laten liggen’ van de golfbaan door veel golfers. Na alle aangebrachte verbeteringen in de baan 
kreeg deze de allure die we als golfers graag zien: mooie fairways, prachtige groenpartijen en bomen 
en schitterende vergezichten, tot uitzichten op de Middellandse Zee toe.

Dan enkele wetenswaardigheden over de golfbaan. Er zijn drie lussen van negen holes:
1. The River, een PAR 36 met een lengte van 3122 meter;
2. The Forrest, een PAR 36 met een lengte van 2986 meter;
3. The Mediterranean, een PAR 36 met een lengte van 3106 meter.

De langste PAR 5 is hole 1 van The Mediterranean met 482 meter vanaf geel en 432 meter vanaf rood.
De kortste PAR 3 is hole 8 van The Forrest met 121 meter vanaf geel en 90 meter vanaf rood. 

De prijzen van een greenfee voor 18 holes varieert. Het hangt ervan af in welke periode van het jaar 
gaat golfen. Ik had destijds geen golfvakantie geboekt en heb toen, met korting, via de receptie van 
mijn hotel de greenfees geboekt bij diverse golfbanen. Aan service in de hotels geen gebrek: er waren 
meerdere golfers in het hotel waar mijn vrouw en ik logeerden en ze hadden een eigen gratis bus 
transfer naar de golfbanen. Na het golfen werd je weer opgehaald en teruggebracht naar het hotel. 
Daar aangekomen genoten we van een Turks bad met massage voordat het avondprogramma van 
het hotel begon. Eerst lekker eten en daarna genieten van een live optreden van een band.

Tussen de golfdagen door is het aan te raden om ook een uitstapje te maken naar Antalya, wat 
ongeveer drie kwartier rijden is tot in het hartje van de stad. De vele bazaars en markten bieden je een 
goede gelegenheid om iets van het Turkse stadsleven op te snuiven.

ACHTER DE BAL
DE CLUB
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Ingezonden door Sjon Selles

Voor meer informatie over de Titanic Golf Club verwijs ik je naar de website: 
https://www.titanicgolfclub.com/courses/holes-information

https://www.titanicgolfclub.com/courses/holes-information

