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Van de redactie
De laatste nieuwsbrief van dit roerige jaar 2021 rolt weer van 
het scherm. De volgende nieuwsbrief in februari 2022 zal een 
andere opzet krijgen waarover je kunt lezen in de bijdrage van de 
communicatiecommissie.
Na de mededelingen van de bestuurstafel, ook een berichtje over 
het jubileumjaar van onze vereniging in 2022 dat het eerste licht 
werpt over de door de lustrumcommissie geplande activiteiten en 
data daarvan.

Een mooi uitgebreid verslag van de verrichtingen van onze 
jeugd de afgelopen maanden met prachtige resultaten! Mag de 
vereniging trots op zijn!

De lastige Oost-8 hole wordt voor iedereen door de pro van 
tips voorzien en verder hebben de diverse commissies weer 
lezenswaardige bijdragen geleverd. 

De Flora- & Faunacommissie en Désiree, van de groep die onze 
baan zo geweldig onderhoudt, leveren interessante verhalen over 
de natuur op en rond de baan, wat altijd leerzaam is en ons beter 
leert begrijpen wat er allemaal groeit, bloeit en leeft. Kortom, in 
deze donkere dagen een mooie nieuwsbrief die het lezen waard is.

Tenslotte nog een compliment voor de hele staf van het Rijk van 
Nunspeet die geweldig hun best doen om het ons onder moeilijke 
omstandigheden toch zo veel mogelijk naar de zin te maken.
Hulde!!

Wij wensen iedereen mooie kerstdagen, een goed uiteinde van 
dit jaar en een nog beter begin van 2022! Laten wij hopen dat er 
spoedig een einde komt aan alle beperkingen die ons nu helaas
ten deel moeten vallen. Blijf gezond allemaal!

De Communicatiecommissie
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Op 27 december wordt de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk 
van Nunspeet en de vereniging De Nunspeetse voor de periode 2022 – 2026 
ondertekend door Hans Blaauw (namens het Rijk) en Jacco van Dam en Marianne 
Kers (namens de Nunspeetse). De amendementen uit de extra ALV van 3 november 
zijn verwerkt en overgenomen.

In de onlangs gehouden bestuursvergadering heeft het bestuur zich gebogen over 
de vervanging van het voorzitterschap per april 2022. Er wordt veel belang gehecht 
aan een goed betrokken bestuursvoorzitter, ook vanwege de lustrumviering in 
juli 2022. Diverse namen zijn inmiddels genoemd, maar er is nog geen definitieve 
kandidaat. We denken en spreken verder…

Op voorstel van de Jeugdcommissie zal er in het voorjaar gewerkt worden aan 
een herijking van het Jeugdplan. Het lijkt gewenst dat plan aan te passen aan 
de ambities en mogelijkheden van de jeugdleden. Zij zullen ook actief betrokken 
worden bij de herijking. Het is mooi om waar te nemen dat er een behoorlijke 
aanwas is van vooral veel heel jonge jeugdleden, dat biedt hoop voor de toekomst. 
In de afgelopen periode zijn 2 jeugdteams kampioen geworden, we zijn daar 
natuurlijk erg blij mee.

De Nieuwjaarswedstrijd op 8 januari a.s. wordt inmiddels voorbereid, op welke 
wijze we invulling kunnen geven aan de bijbehorende “nieuwjaarsreceptie” is 
natuurlijk afhankelijk van de corona-maatregelen die op dat moment gelden.

Het bestuur kijkt terug op een door Covid opnieuw gemarkeerd 2021, maar vol 
goede ambities vooruit naar een golf-rijk 2022 en wenst alle leden voor 2022 veel 
golfplezier, maar vooral ook een goede gezondheid.
022.

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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35 jarig jubileum
Zoals iedereen inmiddels weet bestaat onze vereniging in 2022 
vijfendertig jaar. En dat gaat gevierd worden! Ook dat zal reeds 
genoegzaam bekend zijn.
Van 1 t/m 10 juli 2022 wordt dit jubileum met veel wedstrijden en 
activiteiten daaromheen georganiseerd.  Tien dagen lang!

Op vrijdagavond 1 juli vindt de officiële opening plaats tijdens een 
informeel samenzijn met de leden en genodigden.

Tijdens de daaropvolgende jubileumweek wordt voor iedereen, 
van jong tot oud, een wedstrijd of activiteit georganiseerd.
De invulling van dit programma wordt later bekend gemaakt, 
nadat alle geplande activiteiten bevestigd zijn en vastliggen.
Het grote (slot)lustrumfeest zal plaatsvinden op zaterdag 10 juli.

En natuurlijk zijn er voor deze bijzondere gebeurtenis twee logo’s 
ontworpen die tijdens het gehele jaar 2022 zullen worden gebruikt.

De lustrumcommissie hoopt dat het voor alle leden een prachtige 
en gedenkwaardige week gaat worden.

Wij houden jullie op de hoogte!

De Lustrumcommissie.



CREATIEF OMGAAN MET REGELS

De bedrieger werd steeds desperater
We hoorden opeens wat geklater
Wat was het geval
Hij plaste op zijn golfbal
en vroeg een drop wegens ‘tijdelijk water’.

VERNIEUWDE NIEUWSBRIEF

Beste lezers en leden van onze vereniging,

Vanaf februari 2022 zal de Nieuwsbrief een aantal wijzigingen ondergaan.

Niet alle commissies hoeven meer in elke nieuwsbrief een bijdrage te leveren 
omdat er gewerkt gaat worden met thema’s die in de periode ná het 
verschijnen van de nieuwsbrief actueel zijn binnen de vereniging. Zo zal het 
komende nummer van februari in het teken staan van de NGF-competitie 2022, 
de start van het golfseizoen en de Paasscharrel.

Wedstrijden, evenementen en competitie(s) zijn onderwerpen die de toon zullen 
zetten in de verschillende uitgaves van de nieuwsbrief.
Uitslagen en verslagen van de diverse wedstrijden komen separaat op de web-
site en zijn vaak alte lang geleden verspeeld voordat een nieuwe Nieuwsbrief 
het licht ziet.

Ruim voor de verschijningsdata zullen de betreffende commissies via hun 
voorzitters worden ingelicht over hun bijdrage en wat er wordt verwacht t.a.v. 
de onderwerpen die aan de orde komen.
Een andere benadering en betere kwaliteit fotomateriaal zullen de Nieuwsbrief 
een ander aanzien geven.

Er wordt hard aan deze nieuwe opzet gewerkt en wij hebben het volste vertrou-
wen in de weg die nu wordt ingeslagen! 

De Communicatiecommissie

5



Evenementencommissie

Misschien komt deze nieuwsbrief nog voor de oliebollenwedstrijd, dat is de eerst 
volgende wedstrijd van de Evenementencommissie. Zoals ieder jaar zijn er weer 
zoveel aanmeldingen, dat we helaas niet iedereen kunnen plaatsen. Gelet op de 
coronamaatregelen zal de betaling en de catering op het plein worden gedaan.

In de vorige nieuwsbrief schreef ik nog dat de beker van de Battle of the Sexes 
kwijt was geraakt. Niets is minder waar, de beker is gevonden door Samantha, in 
een achteraf hoekje van het clubgebouw en staat weer veilig in het secretariaat.

Verder zijn we blij met de uitbreiding van de Evenementencommissie. Jan 
Everts is ons nieuwe lid. Hij heeft jarenlange ervaring bij de Wedstrijdcommissie 
van Dorhout Mees en is dus ook bekend met Proware. Jan welkom bij de 
Evenementencommissie.

Rest mij nog om iedereen te bedanken die het afgelopen jaar heeft bijgedragen 
aan het slagen van onze wedstrijden. En dan met name de horeca, in deze 
moeilijke tijden hebben ze altijd veel  meegedacht hoe we zo goed en gezellig 
mogelijk invulling konden geven aan onze wedstrijden. Daarvoor hartelijk dank.

Namens de Evenementencommissie

Paula van Petegem
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We speelden deze dag een driebal stableford wedstrijd met aansluitend -na lange tijd- weer eens een diner. 
Vanwege het diner konden we het ‘s morgens lekker rustig aan doen want de wedstrijd startte pas vanaf 12:33 
uur. We hebben dit jaar tijdens onze bijzondere wedstrijden helaas niet veel geluk gehad met het weer, want ook 
deze dag hadden we de paraplu’s weer nodig. Gelukkig werd het halverwege wel droog en hebben zelfs nog even 
de zon gezien.

Bij binnenkomst werden we verwend met een heerlijk glaasje prosecco, desgewenst óók alcoholvrij. De tafels 
waren sfeervol in herfststijl aangekleed met bladeren, kastanjes en sierpompoenen. Daarnaast lag er voor 
iedereen naast het bord een eikeltje met daarin een stokje??? Na een ‘demonstratie’ van Linda bleek dit een 
heuse tol te zijn! Uiteraard is deze door alle dames enthousiast uitgeprobeerd.

Ook waren er deze dag mooie herfstprijzen te ‘verdienen’ voor de drie beste scores, de leary op Oost-2 en nearies 
op Noord-2 en -7. Speciale vermelding verdient Roos Markus die er met een birdie, een neary en de dagwinst 
vandoor ging. Daarnaast was ik zelf 
getuige van de drie birdies gemaakt door 
onze voorzitter Tineke!

Uiteraard hadden we ons allemaal erg 
verheugd op het gezamenlijke diner. 
Nou, dat was niet voor niets want “de 
horeca” had echt een fantastisch diner 
samengesteld. Vooraf was er brood met 
kruidenboter, daarna een heerlijke soep 
van bospaddestoelen met geitenkaas, 
het hoofdgerecht parelhoencurry met 
rijst en als dessert Pannacotta met ijs en 
karamelcrunch.

Al met al dus een hele gezellige 
pompoenwedstrijd met als afsluiting een 
heerlijk diner.
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Play & stay slotwedstrijd (16-11-2021) 

In de periode van maart tot medio november van het jaar worden op de tweede dinsdag van de maand de Play & 
Go wedstrijden gespeeld. In tegenstelling tot de andere Damesdagwedstrijden vindt er na afloop van deze 
maandelijkse wedstrijd géén prijsuitreiking plaats, maar worden er punten verzameld voor de Play &Stay 
slotwedstrijd. Normaliter is er na de slotwedstrijd een gezamenlijk diner waarbij de winnaar(s) van de Play & Go 
wedstrijden van het seizoen bekend gemaakt worden. Het diner kon helaas -door de wederom aangescherpte 
Coronamaatregelen- niet doorgaan, maar wel waren er voor iedereen lekkere borrelhapjes.

De winnaars van de Play & Go wedstrijden 2021 zijn geworden:

1e: JosinaKukupessy (88 punten);
2e: Marjolyntje Kuiper (87 punten);
3e: Roos Markus (79 punten).

Sinterklaaswedstrijd (30-11-2021)

Op de vrijdag voor deze wedstrijd werd tijdens de persconferentie door 
Mark Rutte en Hugo De Jonge meegedeeld dat de Coronamaatregelen 
op 28-11-2021 nog weer extra zouden worden aangescherpt. Helaas 
moest vanaf deze datum onder andere “de horeca” om 17:00 uur dicht. 
Gelukkig kon de wedstrijd wèl doorgaan, zij het in een wat aangepaste 
vorm.

Bij binnenkomst ’s ochtends in het restaurant stond er een gezellig versierde tafel voor ons klaar met koffie/thee, 
gevulde speculaas, banketstaaf en pepernoten. Een lekker begin van deze dag dus.

Om deze wedstrijd een bijzondere touch te geven speelden we een teamwedstrijd met de Pietenbal. Bij de 
wedstrijdtafel ontving iedere teamcaptain een speciaal door Corinne ontworpen scorekaart èn de Pietenbal. Elke 
flight had één Pietenbal waarmee elke hole een andere flightgenoot moest spelen. Per hole werden de beste 
twee stablefordscores opgeteld en de score van de speler die met de Pietenbal speelde moest één van deze 
twee scores zijn. Echter………de flight die de Pietenbal onderweg ergens was kwijtgeraakt èn na afloop dus niet bij 
de commissie inleverde ontving drie strafslagen! De roe in een golfvorm dus!

Ook deze dag hadden we geen geluk met het weer en regende het helaas de hele dag. Een aantal greens was 
slecht bespeelbaar en op de green van hole Oost 6 lag zo’n grote plas water dat deze nauwelijks te ontwijken 
was. Op hole Zuid 2 was een wintergreen. Echt een dagje ‘Swinging in the Rain!

Gelukkig kwam Ab ons onderweg verwennen met strooigoed en heerlijke warme chocolademelk met -voor 
de liefhebbers- een scheut rum. Wij drieën (Marjan/Mayke/Ingrid) kozen direct voor de heerlijke Lumumba 
(chocomel met rum). Met een warme buik van de rum gingen we vol goede moed naar de volgende afslag. 
Helaas gingen we van de Lumumba niet beter spelen maar gezellig was het wel!

Na de wedstrijd werden we in het restaurant nog verwend met een drankje naar keuze en schaaltjes met lekkere 
hartige hapjes (mini saucijzenbroodjes/yakitori-spiesjes/gefrituurde kaasrolletjes).
Een prijsuitreiking was vandaag helaas niet toegestaan, maar winnaars waren er natuurlijk wel!
1e: Ineke, Linda en Els v/d Stege (82 punten);
2e: Marry, Anneke en Lien (76 punten);
3e: Corinne, Janneke en Hildeke (71).

Zo tegen 17:00 uur verlieten we het restaurant zodat “de horeca” -geheel volgens de Coronarichtlijnen- tijdig kon 
afsluiten.
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Heerendagcommissievan de
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{Wij sluiten het jaar af zoals wij begonnen zijn: zonder prijsuitreikingen. Door de huidige corona 
maatregelen hebben wij moeten besluiten de gewonnen prijzen weer de week erop klaar te leggen 
om te kunnen worden afgehaald bij de inschrijftafel in het verenigingssecretariaat. De horeca is 
gelukkig wel open en kan men na zijn ronde nog wel een kort bezoekje brengen aan de o zo 
gewaardeerde 19de hole. Hopelijk kunnen na de boosterronde de maatregelen weer versoepeld worden. 
Afwachten dus maar even. Aan activiteiten, zij het soms meer of minder aangepast, heeft het de Heerendag 
dit jaar niet ontbroken. Hieronder nog enkele verslagen van de laatste bijzondere evenementen.

Verslag Homar trofee
Woensdag 27 oktober was het weer zover: De jaarlijkse Homar Trofee! Voor mij de eerste keer dat ik mee 
ging doen aan deze door Homar gesponsorde wedstrijd van de Heerendag. Vol goede moed en met veel 
plezier ging ik naar de golfbaan. Ik had van spelers over andere jaren leuke berichten gehoord en was toch 
wel echt nieuwsgierig naar deze wedstrijd en dan vooral naar de nazit bij Ni Hao…. 

We begonnen voortvarend aan de wedstrijd, waar ik toch meer in ging voor de gezelligheid dan een echte 
wedstrijd en meestal wordt er dan goed gespeeld, zoals ook bleek uit de uitslag. Zelf speelde ik een 
mooie 35 stableford, maar Ebo Aling, de dagwinnaar, scoorde zelfs 40 stableford punten. Ebo nogmaals 
gefeliciteerd met het winnen van de leuke Homar trofee! De prijsuitreiking werd verzorgd door Bram ten 
Hove junior, maar voordat we hier aan begonnen werd er in de ontvangst lekker nagepraat onder het genot 
van een biertje en prosecco.

Zo rond half zeven werden we aan tafel geroepen door de eigenaresse, waar voor ons een heerlijk buffet 
was opgesteld met jawel kokkels, oesters en natuurlijk de flensjes met peking eend en niet als laatste de 
dimsum. Dit bleek nog maar het voorgerecht. Daarna volgde een nieuw buffet met nog meer lekkernijen uit 
de moderne Chinese keuken.

Familie ten Hove en organisatie Heerendag hartelijk dank voor deze mooie, lekkere en gezellige dag. Zo 
hoort, wat mij betreft, het verenigingsleven te zijn. Ik ben er volgend jaar zeker weer bij!
Marcel Scholten

Zomerkampioen 2021
Op 24 november hebben wij onze zomerkampioen gehuldigd.     Deze 
competitie loopt van april t/m oktober, waarbij de resultaten worden omgezet 
in punten. Per wedstrijd en per lus zijn er punten te verdelen: de winnaars 
krijgen 10 punten, nummer twee 9 punten enz. Uiteindelijk tellen de beste 
10 resultaten per deelnemer mee voor het eindklassement. Titelverdediger 
Jan Beens heeft zijn ‘titel’ niet kunnen behouden en tijdens het diner is 
de wisseltrofee met de daarbij behorende cadeaucard overhandigd aan 
onze nieuwe zomerkampioen: Adri Meijer. Adri wist 81 punten bij elkaar te 
vergaren. Hij werd op de voet gevolgd door Alex Vosselman en Gijs Lamers 
met respectievelijk 73 en 70 punten. Adri alsnog van harte gefeliciteerd. 
Ondertussen hebben wij de eerste wedstrijden voor de wintercompetitie al 
weer gespeeld. Deze loopt van november ’21 t/m maart ’22 Zie voor standen 
het meerronden overzicht in Proware. 

YV



Commissiesamenstelling
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Per 1 januari 2022 zal Ed van Went onze 
Heerendagcommissie verlaten en zullen Harry Klumper en Maarten Horsman tot onze commissie 
toetreden.

Na vele jaren met mooie en leuke golfmomenten en (sportief) plezier, heeft 
Ed ons aangegeven dat hij heeft besloten de Heerendagcommissie te willen 
verlaten.

De afgelopen tien jaar heeft Ed zich met veel passie en toewijding ingezet 
voor onze commissie. Wij hopen binnenkort tijdens een Heerendag jou 
nog persoonlijk in het zonnetje te kunnen zetten. Wij zullen zeker jouw 
prijsuitreikingen gaan missen en hopen je nog vaak als deelnemer op de 
Heerendagen te mogen begroeten! 

Hoewel veel commissies moeite hebben om leden te enthousiasmeren om 
een bijdrage te leveren, zo niet de Heerendagcommissie van het Rijk van 
Nunspeet. Dit is een gewichtige commissie, waartoe je niet zomaar toe 
kunt treden, heb ik moeten ervaren. Ik begreep dan ook dat er meerdere 
gegadigden waren om de openvallende plaatsen in de commissie op te 
vullen. Ik ervaar het dan ook als een hele eer om deel te mogen uit te maken 
van deze commissie.

Mijn naam is Harry Klumper (69) en ik ben een van de vele Harderwolders die 
noodgedwongen naar een andere club dienden om te zien. Aangezien wij in 
Harderwijk wonen kwam Nunspeet daarvoor het meest in aanmerking. The 
Links Valley is ook wel een leuke baan, maar heeft slechts 9 (reversibele) 
holes.

Ik speel nu ruim 10 jaar golf en heb inmiddels een aantal jaren (vrijdag)competitie gespeeld en leverde 
daarnaast een bijdrage aan de wedstrijdcommissie van Harderwold. Gelukkig speelt Gemma Wieman, mijn 
vrouw, ook graag, zodat wij op vakantie her en der in Europa ook kunnen genieten van een spelletje golf.

Ik ga mijn best doen om het in mij gestelde vertrouwen waar te maken!

Harry Klumper

Heerendagcommissievan de
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Ik ben Maarten Horsman, 66 jaar, getrouwd met Annette en samen hebben 
we twee dochters. Sinds 2009 wonen we in Nunspeet. 

We zijn met het golfvirus besmet sinds 1998 toen we in Zimbabwe woonden, 
er was geen vaccin tegen maar we hebben geleerd om er mee leven. Sinds 
2008 zijn Annette en ik lid van De Nunspeetse en vooral Annette brengt 
heel veel tijd door op de club. Door mijn werk buiten Europa heb ik minder 
gelegenheid gehad om mij intensief met clubactiviteiten bezig te houden. 
Alleen tijdens verlofperiodes probeerde ik zoveel mogelijk te golfen, met 
wedstrijden en af en toe Heerendagen mee te doen.

Gelukkig heb ik nu na mijn pensionering genoeg tijd om mij op het edele golfspel te richten 
en ook regelmatig de Heerendagen te bezoeken. Zo ga ik volgend jaar ook meedoen 
met de competitie, wat voor mij een nieuwe ervaring wordt. 
Ik voelde mij zeer vereerd toen mij gevraagd werd om lid te worden van de 
Heerendagcommissie en heb niet geaarzeld om ja te zeggen. Een groot deel van de 
heren ken ik al en de rest zal in de loop van de tijd wel komen.

Kortom genoeg uitdagingen en ik hoop dat we volgend jaar veel golfplezier kunnen 
hebben zonder teveel Corona beperkingen.

Maarten Horsman

Verder zijn wij blij te kunnen melden dat Ebbens Architecten (Henk Eilander) de sponsoring van de doosjes 
golfballen, welke uitgereikt worden voor de longest, leary, neary ed. voor het komend jaar voortzet. Ook 
de firma Hakron (Henk van ’t Slot) heeft aangegeven de sponsoring van de Hakronnetjes, welke worden 
uitgereikt voor alle gelopen birdies, te verlengen voor 2022. And last but not least heeft de fa. Homar (Bram 
ten Hove) weer aangegeven de bekende polo’s voor de dagwinnaars beschikbaar te willen stellen. Heren, 
namens de commissie hartelijk dank hier voor!

Vol vertrouwen gaan wij dan ook 2022 in en hopen vele heren weer te mogen verwelkomen op onze 
Heerendagen. De Heerendagcommissie wenst een ieder fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Coen Holstege

Voorzitter Heerendagcommissie

Heerendagcommissievan de
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FFC

Flora en Fauna Commissie
12

De nestkastencontrole door de FFC:
Op onze golfbaan zijn in totaal 91 nestkasten en twee insectenhotels aanwezig.
De nestkasten worden na het broedseizoen gecontroleerd en schoongemaakt. Deze 
klus is afgelopen herfst uitgevoerd door de Flora- en Faunacommissie leden. Met 
ladder, accutol en twee karretjes de baan door om elk nestkastje te controleren, ja sorry, 
die vervelende figuren dat waren wij.
De resultaten: van de nestkasten met ronde opening was ruim 80% bebroed, dit is een 
erg hoog percentage. De broedvogels van de nestkasten, koolmees, pimpelmees, grote 
bonte specht, witte kwikstaart en bonte vliegenvanger.
Minder succesvol tot nu toe waren de half open kastjes, die alleen als nachtelijke schuil-
plaats worden gebruikt door vogels en de vier uilenkasten die in de baan hangen, er is 
helaas nog geen bosuil gespot het afgelopen jaar. Maar er komt weer een nieuw broed-
seizoen aan en wie weet welke vogels zich dan vestigen.

Paddenstoelen op de baan:
Ter voorbereiding van de natuurexcursie (helaas afgelast) in de herfst, maakten we 
een inventarisatie van de meest algemene paddenstoelen. Het was bijzonder rijk aan 
soorten op onze baan. Voor het determineren van de soorten gebruikten we een gratis 
app op onze telefoon, Obsidentify (staat op de playstore). Deze app werkt erg goed. 
Hier volgt een opsomming van de meest algemene soorten, die tegen kwamen: cant-
harel (wordt al door diverse leden geplukt), gekraagde aardster, smakelijke melkzwam, 
nevelzwam, gele knotszwam, geelwitte russula, kastanjeboleet (prima te eten), dennen-
vlamhoed, bruine ringboleet, amethistzwam, gele aardappelbovist, vliegenzwam (rood-
met-witte-stippen), parasolzwam, narcisamaniet, geschubde inktzwam, koeienboleet, 
radijsvaalhoed, etc. 
Eigenlijk best wel een indrukwekkend lijstje en er staat nog veel meer op de baan. 
Kortom kijk eens goed om je heen op de baan.



Jeugdcommissie
De jeugd van De Nunspeetse heeft maar liefst met drie teams meegedaan aan de competitie van 2021. Deze was 
diverse keren uitgesteld maar werd dan eindelijk in oktober gespeeld. Weliswaar in aangepaste vorm omdat het 
in een heel ander seizoen plaatsvond dan gebruikelijk. Mede hierdoor moesten verschillende clubs zich (soms op 
het laatste moment) terugtrekken omdat ze geen jeugdteam op de been konden krijgen.

Ons Jeugdcompetitieteam Par-3 met Dani Dooijeweerd, Timo Vis, Kian Vermeer, Jay Docter en invallers Lona 
Vieane en Jack Uhlin speelden op Anderstein, Nunspeet en Amelisweerd.

Voor deze jeugdspelers was het hun eerste kennismaking met competitie spelen. Toch best spannend! En dat 
ging op de eerste dag ook niet helemaal vanzelf . Het jeugdteam van deze club bleek zich namelijk terug te 
hebben getrokken maar dat was niet goed gecommuniceerd. Daar stonden ze dan in alle vroegte te popelen om 
de baan in te gaan maar er was niets geregeld… Door adequaat handelen van de begeleidende ouders kon er op 
Anderstein toch wat georganiseerd worden en werd er gelukkig gewoon gespeeld. Al met al was de pret er zeker 
niet minder om en hebben onze jeugdspelers een erg leuke dag gehad. 

Ons Jeugdcompetitieteam 18-holes met Bastian Maris, Krijn Willems, Lude Loman, Niels van Dalfsen, 
uitstekende invaller Joshua (Finn) Vlaardingerbroek en hun begeleider Bert Jan Loman speelden op Zeewolde, 
Nunspeet en ’t Sybrook. De onderlinge sfeer was goed, de voorbereidingen tip-top in orde en de boys hadden er 
door een goede, positieve teamspirit zin in! De eerste wedstrijd op Zeewolde werd gewonnen. Complimenten van 
de andere clubs over dit “goed georganiseerde team”. Dat was al een lekker begin. Ook de tweede wedstrijd op 
onze thuisbasis werd gewonnen en het kampioenschap lonkte al..! Toen de derde wedstrijd op ’t Sybrook ge-
speeld moest worden waren ze eigenlijk al niet meer in te halen. Ook deze wedstrijd werd gewonnen en was dit 
team ongeslagen Kampioen! Chapeau!!

Ons jeugdcompetitieteam 36-holes met Björn Driessen, Dean Janssens, Alex Plakke, Luca ter Meer en goede 
invaller Joshua (Finn) Vlaardingerbroek speelden op Nunspeet, Semslanden en Zeewolde. Dit team had naast de 
meeste golfervaring ook onze toppers in hun midden. Als enige team begonnen zij op 3 oktober op onze mooie 
baan in Nunspeet. Het weer was op z’n zachtst gezegd niet ideaal. Erg nat en dat maakt het toch een heel stuk 
lastiger. Toch brachten ze de winst binnen. Ook de volgende wedstrijd op Semslanden was nat wat als gevolg had 
dat het een ‘blubberbaan’ genoemd werd. Dit leverde een gevatte opmerking van Douglas op “of ze de fairways al 
eens geprobeerd hadden”. Al was het wat minder prettig toch was dit ook een goed leermoment voor de boys hoe 
ze hier mee om moeten  gaan. Met als laatste ook winst op Zeewolde was het kampioenschap voor dit team ook 
in the pocket! Super knap gedaan. 

We mogen met recht trots zijn op onze jeugdcompetitiespelers!
Hulde aan onze jeugdpro Carolien Driessen voor het opleiden en samenstellen van de teams. 

Daarnaast ook dank aan Anouck Hage voor hulp tijdens (dag)trainingen en randzaken voor alle lessende jeugd.
Speciale waardering voor Douglas Driessen die de hele jeugdcompetitie in goede banen geleid heeft en de jeugd-
spelers steeds weer opnieuw wist te enthousiasmeren. Dat was voor dit jaar echt wel een uitdaging. Hij is met 
recht uitgeroepen tot commissielid van het jaar!

Maar vooral gaat onze dank uit naar alle ouders/begeleiders voor het rijden, motiveren, etc. Mede dankzij deze 
hulp, in welke vorm dan ook, wordt het voor de jeugd een stuk leuker!

Namens de Jeugdcommissie allen een prettige Kerst toegewenst en een heel voorspoedig en sportief 2022!
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PRO-TIP LAAG-HANDICAPPER (9) of een drive van 250 
meter (heren)  of 185 meter (dames).

Voor iemand met een drive van 250 meter is het geen 
hele lange hole maar wel een hole waar je flink in de 
problemen kunt komen. Het is de vraag of een driver de 
beste clubkeuze is gezien de bunker links op de fairway 
op 240 meter van de tee. Behoudend spelen met een 
houten 3 richting de bunker en dan met een relatief korte 
ijzer naar de green is een veiliger optie. Als je met de driver 
afslaat moet je rechts van de bunker richten, de fairway 
is wel iets breder achter de bomen maar je zal de drive 
niet zien landen. De vlagpositie zal je tactiek bepalen voor 
de approach. Heb je minder dan 130 meter over dan hoef 
je de clubkeuze niet aan te passen omdat je balvlucht 
hoog genoeg zal zijn naar het verhoogde green. Neem 
goenoegen met midden green als de vlag links of rechts 
staat. Als je iets links mist kickt de bal vaak terug de green 
op. Rechts missen is niet zo erg als de vlag links staat. 
Maar door de verhoogde green geeft het rechts missen 
van de green als de vlagpositie rechts is een lastige pitch 
of chip. Dus als de vlag rechts staat dan nooit en nooit de 
green rechts missen.

PRO-TIP MID-HANDICAPPER (18) of drive 170meter 
(heren) of 140m (dames).

De bunker links is van rood/blauw tee rond de 200 meter 
dus voor de meeste niet haalbaar. Ja kan dus prima op 
deze bunker mikken want de rechterkant is vol problemen 
zoals de hoge bult en veel bomen. Het is vaak niet 
raadzaam om met je tweede slag direct voor deze green 
te gaan vanwege de problemen aan beiden kanten. Je kan 
beter een ijzer slaan en bedenken welke afstand je het liefst 
over houd voor je derde slag. Speel de derde slag, vooral 
wanneer de vlag rechts staat, genoeg naar links ... niet voor 
de vlag gaan !! Bogey op deze hole is prima!

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

Pro-tip

Oost 8 is een moeilijk hole, de fairway is smal en de hole is redelijk in 
lengte, vooral omdat de green nogal verhoogd is speelt de hole wat lang. 
De vlagpositie maakt sommige chip- en pitchslagen erg lastig vanwegen de forse slope in de 
green. Als de vlag rechts staat en je de green mist, maak je het jezelf erg lastig, hetzelfde geldt 
als de vlag links staat en je de green links mist. Neem hier genoegen met 2 stableford punten en 
speel deze hole op safe, er zijn andere holes met meer kansen.

15

PRO-TIP HOGE HANDICAPPER (36) of drive is 100 meter.

Je kan hier beter links op de fairway afslaan omdat je dan 
haast altijd verder kan spelen. 3 keer rond de 80 m slaan 
en dan houd je een meter of 60 over naar de green. Speel 
de slag naar de green liever met een lagere ijzer zoals een 
9 geen sandwedge. Laat de bal de green op rollen vanaf de 
linkerkant. Op de green zelf moet je rekening houden met 
de afloop van de green van achter naar voren, de green 
is erg snel als je van achterop de green naar voren moet 
putten.
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Vandaag dien ik het stukje voor de laatste nieuwsbrief van dit jaar in te leveren. Vandaag 
zullen Max en Lewis in de Formule 1 strijden om de wereldtitel. Max start op pole! Als 
jullie dit lezen, is die uitslag inmiddels bekend. Het is naar mijn idee een stuk spannender 
geworden om te kijken, nu Verstappen en Hamilton steeds meer aan elkaar gewaagd zijn 
en de kwaliteit van hun auto’s ook steeds dichter bij elkaar komt.

Deze laatste bijdrage, dit jaar, gaat ook over de Golfer/Golfster van het jaar. Alleen golfers 
die regelmatig meedoen aan wedstrijden maken kans op deze eervolle titel.

Wij onderscheiden 2 categoriën te weten:

Categorie 1: Hier tellen de clubkampioenschappen strokeplay, matchplay en de 
Maandbekers categorie 1 en 2 mee.

Categorie 2: Hier tellen de volgende wedstrijden mee: Voorjaarstrofee, Tigertrofee, 
Aspergewedstrijd, Gouden Putter, Herfstbokaal en Who is afraid of Red Yellow and Blue 
(tweemaal) en twee Less is more (strokeplay) wedstrijden. Voor deze negen wedstrijden 
zijn door de beste acht spelers per wedstrijd c.q. per luscombinatie (bij een wedstrijd met 2 
verschillende luscombinaties) punten te verdienen.

Als je hier meer over wilt lezen, ga dan naar de website, en kies ‘Commissies’, 
‘Wedstrijdcommissie’ en dan ‘Golfer/golfster van het jaar 2021’.

Onderstaand de einduitslag: 

Ankie en Thijs van harte gefeliciteerd ! Ze zullen tijdens de nieuwjaarsborrel (als die door 
mag gaan) in het zonnetje worden gezet.

En dan de komende wedstrijden: De Nieuwjaarswedstrijd wordt gespeeld op 8 januari 
2022, 3 stokken en een putter op zondag 16 januari, Snertaggregaat op zaterdag 29 
januari, de Valentinewedstrijd op zondag 13 februari en de Jacht op de voorzitter op 
zaterdag 26 februari.

Namens de Wedstrijdcommissie wens ik iedereen veel speelplezier tijdens de komende 
maanden, gezellige feestdagen en een sportief en fit golfjaar in 2022.

Saskia ten Have-Sirag
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Elke ochtend weer is het een verrassing wat ik die dag zal aantreffen. Dan doel ik voornamelijk op de 
vogels. Vroeg in de ochtend hoor je ze alleen maar en mag je hoogstens een schim van ze opvangen. 

Iedere ochtend geniet ik van de vogels, eigenlijk de hele dag… Altijd in hun doen, fluitend voor weer een 
mooie dag. Fluitend zodat ook ik weer genieten mag van een arsenaal aan gefluit. Mooie melodieën of juist 
duidelijke geluiden die zeggen dat je in hun territorium komt. Een mooi voorbeeld is het altijd nieuwsgierige 
roodborstje. Mensen genieten als ze hem zien en horen fluiten. Velen vergeten dat dit territorium afbakening 
is. Toch is het prachtig om te horen hoe luid ze fluiten en altijd even in het zicht komen om te laten zien dat 
ze er zijn.

10 uur, koffietijd… Ik zit in de kantine en kijk naar buiten. De zoveelste keer deze week dat ik mag genieten 
van een boomkruiper. Op zoek naar eten. Of wacht, wat zie ik nu… een boomkruiper, boomklever en 
pimpelmeesjes. Prachtig om te zien hoe ze de insecten van de bomen verorberen. 

Weer een andere werkdag loop ik lekker met Bumper (hond van de greenkeeper) om het clubhuis. Bij de 
vijver zie ik een blauwe reiger, prachtig! Speurend bij de vijver, op zoek naar voedsel. We vervolgen onze 
wandeling terug naar de loods. Graag zou Bumper eens kennis maken met de reiger, die mogelijkheid had 
hij niet, want hij moest met mij mee terug naar de kantine.

Een nieuwe dag is aangebroken, het is grauw en grijs. Erg koud in de ochtend. Dit weerhoudt een zilverreiger 
niet om bij de vijver te vertoeven op zoek naar eten. Hij schrikt op van het geluid van mijn kar, prachtig om 
die vlucht te zien. Een paar meter verder daalt hij neer. Ik zet de kar stil; even genietend van het moment…

Het is een maandag, zoals zovelen een maandag hebben had ik hem vandaag ook, geen zin… Tot ik mijn 
hond uitlaat en in het donker vogels hoor en zie. De ochtend starten met luisteren naar vogels. Fijn begin 
van de dag! Eerste pauze achter de rug, ik rij langs de vijver. En kijk eens aan... Daar zijn ze weer. Drie 
eenden in de vijver. Twee mannetjes en een vrouwtje. Prachtig om te zien maar vooral leuk dat ze er weer 
zijn! Genieten van de rust en mooie omgeving. Hier en daar alleen oppassen voor overvliegende golfballen.

Het is schemerig en ik rij met de golfkar op een bospad. Ik kijk omhoog en zie een grote vogel een paar 
meter voor me op een tak. Het is een buizerd en deze schrikt van mijn aanwezigheid. Hij vliegt vlak voor 
mijn neus langs, op zoek naar een nieuwe rustige plek. Wat een vlucht, laagvliegend kriskras door de 
bomen. Op zo’n moment prijs ik mezelf gelukkig.

In de verte hoor ik gelach, het typerende geluid van een groene specht. Dat vind ik zo’n mooie vogel met een 
prachtig groen verenkleed en een rode kuif. En dan dat gelach, dat doet mij lachen van binnen. Ik zie hem 
vliegen en hij komt dichterbij. Zijn vlucht lijkt op duikende halve maantjes, erg mooi om te zien. Ik stap uit 
mijn kar om dichterbij te komen en even te genieten van deze prachtige vogel. 

Elke keer weer verbaas ik me over hoeveel soorten vogels ik op de baan tegenkom. Hoe elke vogel zijn 
gedrag of leefwijze heeft. Elke dag weer is het genieten van deze prachtige omgeving, met een diversiteit 
aan vogels, natuur en golfers die ik net zo zie genieten van deze mooie golfbaan.

Desirée is greenkeeper op onze golfbaan, met speciale aandacht voor de natuur en lid  van de Flora en 
Fauna Commissie. 

DESIRÉE ZIET ZE VLIEGEN
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De Senior Social Mix op donderdag (18-holes en 9-holes) gaat gewoon de winter 
door, soms met iets aangepaste starttijden i.v.m. de vroege zonsondergang. Met 
wekelijks ruim 40 deelnemers aan de 18-holes en rondom de 20 deelnemers aan de 
9-holes, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een ‘serieuze’ commissie. We horen van 
diverse deelnemers dat ze de gezellige nazit, door alle beperkende maatregelen uit 
de afgelopen periode, erg missen. Laten we hopen dat we dit in het nieuwe jaar weer 
snel kunnen oppakken.

De Seniorencommissie heeft besloten om de 9-holes ronde vanaf 1 januari 2022 non-
qualifying te maken, waardoor hier meer de nadruk kan komen te liggen op de sociale 
aspecten. Wie dat wil kan altijd qualifying spelen, door dat van tevoren op te geven 
bij de wedstrijdleiding. De 18-holes is – wanneer de baan dat ook weer is - gewoon 
qualifying. De variatie in spelvormen, die we sinds de tweede helft van afgelopen jaar 
maandelijks aanbieden, wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd en zal vast 
opgenomen worden in ons programma.

De mogelijkheid om te blijven mee-eten met de inmiddels bekende seniorenhap – op 
de derde donderdag van de maand – is goed ontvangen en er nemen gezellig veel 
leden aan deel. In december moesten we het helaas laten vervallen i.v.m. de sluiting 
van de horeca, maar zodra het weer kan pakken we het weer op. Vanaf maart nemen 
we daar de tweede donderdag van iedere maand voor (in overleg met de Damesdag- 
en Heerendagcommissie). 
Voor de andere specifieke seniorenactiviteiten, zoals de Winterfit en het lesaanbod 
“Seniors for Seniors”, is dit jaar helaas minder belangstelling. Wel ontvingen wij veel 
positieve reacties op onze ‘Meet de Pro’. Wij gaan ons daarom beraden wat wij met 
dit aanbod in 2022 kunnen doen. 

Eind oktober zijn de periodekampioenen weer gehuldigd. Gelukkig kon dit in een 
gezamenlijke bijeenkomst in de zon op het terras. De eerste prijs van de 18-holes ging 
naar Gerrit Bronkhorst. Ingrid Zonnevylle werd tweede en Jan van Meurs derde. Bij de 
9-holes werd Roos Marcus periode-kampioen met Evelien Wiedenhoff op de tweede 
en Ineke de Graaf op de derde plek.

Eind december worden de kampioenen van de periode november-december gehuldigd 
en dan wordt ook de jaarprijs (met wisselbokaal) uitgereikt. Gecombineerd van 
18-holes en 9-holes is het nog spannend wie dat wordt en welke naam vereeuwigd 
wordt op het schild boven bij de lounge.

De Seniorencommissie mag per 1 januari een nieuw lid verwelkomen: Leo Postma. 
Hij zal in 2022 het kasboek overnemen van Ronald Leeman, die onze penningen in de 
afgelopen jaren zeer zorgvuldig heeft beheerd (bedankt Ronald!)

We wensen alle senioren goede feestdagen en hopelijk wordt 2022 weer een breed 
‘geboosterd’ en succesvol jaar. We wensen de zieken heel veel sterkte en hopen 
zoveel mogelijk leden ook komend voorjaar weer te ontmoeten op onze senioren-
donderdagen! 

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

  Jaap van Petegem
- Seniorencommissie - 

 SENIORENCOMMISSIEDecember 2021
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De Estafetteputter
Dieneke Stoker

Wie is Dieneke Stoker?
Hallo, ik ben Dieneke Stoker. Ik woon in het mooie dorp 
Vaassen. 
 
Op een verjaardagsfeestje in 2009 verzonnen mijn man Hans, 
twee van mijn broers en een vriend dat ze hun GVB wel wilden 
gaan halen. Gelukkig kwam mij dit net op tijd ter ore zodat ik 
ook kon aansluiten. Dat GVB moest in een weekend gehaald 
worden (dat zou ik dus nooit weer doen). Zo togen we op een 
vrijdagmiddag naar golfbaan Harderwold. We hadden nog 
nooit een balletje geslagen…….

Met enige hulp van de examinator slaagden we voor het theoretische gedeelte, het 
praktijkgedeelte haalden we gelukkig ook. Zo begon ons golfavontuur.

Verschillende stokken zijn nadien door de lucht gevlogen van frustratie, waarom lukte het mijn 
man wel en mij niet. De ballen kwamen niet waar ik ze wilde hebben. Dit komt trouwens nog 
heel regelmatig voor.

Toen ik eenmaal gestopt was met werken en wat meer ging spelen, gingen de prestaties ook 
wel iets vooruit.Mijn handicap is nu rond de 25  en dat klopt wel aardig.

Ik ben absoluut geen stabiele speler, ik kan de mooiste ballen slaan en de meest enorme 
afzwaaiers hebben. Het voordeel is wel dat je dan op plekken in de baan komt waar je anders 
nooit zou komen. Vorig jaar heb ik allemaal verschillende paddenstoelen gefotografeerd op 
bijzondere plekken….prachtig.

Over bijzondere plekken gesproken: op een rondreis door IJsland kwamen we per ongeluk 
terecht in een golfhotel. Ja en dan moet je daar natuurlijk ook  spelen. Zeker niet de mooiste 
baan, wel een belevenis.

Sinds juli 2020 speel ik op Nunspeet. Een prachtige, uitdagende baan met veel bomen (die je 
niet altijd goed gezind zijn).

ver een favoriete hole moet ik erg nadenken. Ik houd erg van de par 5 holes (behalve Zuid-9 
daar gebeurt onderweg altijd iets vreemds), hole 7 van Oost vind ik ook leuk. Soms lukt het om 
in één keer op de green te komen (met wind mee) en dat is dan wel een opsteker.

Sinds een aantal maanden draai ik mee in de commissie van de Senior Social Mix. Een leuke 
groep mensen met een ontzettend leuke spelersgroep. 

Ach, en ergernissen in de baan? De plaggen zijn al zo vaak genoemd. De afgebroken teetjes 
die niet worden opgeruimd. Ik probeer vooral te genieten van de rondjes die ik loop, van mijn 
flightgenoten, van de mooie ballen van de ander en soms van de ballen van mezelf.
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Ingezonden door Sjon Selles

Old Course Mandelieu-la-Napoule, Cannes, Frankrijk

In deze editie neem ik u mee naar de Franse Rivièra waar je, binnen een straal van 50 kilometer van 
Nice, de keuze hebt uit dertien golfbanen. Ik heb al eens bericht over mijn ervaringen op de golfclub 
van Monte Carlo, deze keer een verhaal over een van de oudste golfbanen van Frankrijk, gelegen aan 
de Côte d’Azur: De Old Course Mandelieu-la-Napoule.

De geschiedenis van deze golfbaan gaat terug naar 1891 toen Groothertog Michael Mikhailovich van 
Rusland een negen holes golfbaan liet aanleggen nabij Cannes. De baan heette toen ‘Le Grand Duc’ 
en de baan had een par van 33. Groothertog Michael was vertrokken uit Rusland omdat hij daar geen 
morganatisch huwelijk kon laten afsluiten met Sophie Nikolaievna van Merenberg. Het huwelijk werd 
uiteindelijk in San Remo (Italië) voltrokken. Sophie ontving bij het huwelijk de titel ‘Gravin van Torby’. 

Michael en Sophie woonden een deel van het jaar in Engeland en 
een deel van het jaar in Frankrijk. Michael maakte in St. Andrews 
kennis met de golfsport en besloot dat hij aan de Franse Rivièra, 
waar hij ook een huis bezat, een golfbaan zou aanleggen. Hij heeft 
toen ook Golfclub de Cannes mede opgericht en was er de eerste 
voorzitter van. Naast het aanleggen van de golfbaan heeft hij ook 
plannen geïnitieerd voor de bouw van de Russische kerk in Cannes 
en de eerste grote hotels en casino’s aan de Franse Rivièra. Er was 
dus aan het einde van de 19e eeuw al een ‘jetset’ die zich daar 
(vaak in een tweede huis) vestigde. Groothertog Michael en zijn 
vrouw Gravin Sophie waren prominente figuren en zij organiseerden 
veel feesten en partijen, met name ook voor royalty’s, die daar ook 
vertoefden. Michael werd door de Franse bevolking geschetst als de 
‘ongekroonde koning van Cannes’.

ACHTER DE BAL
DE CLUB
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Ingezonden door Sjon Selles

Op 26 februari 1907 
organiseerde de groothertog 
eenmalig een ‘invitational’ 
golftoernooi op zijn eigen 
baan. Hieraan deden twaalf golfers 
mee inclusief alle recente winnaars en 
runners-up in The Open. Arnaud Massy, 
de enige Franse deelnemer, had ook 
goed gepresteerd tijdens recente Opens 
en hij had het Franse Open toernooi 
in 1906 gewonnen. Arnaud Massy 
werd de winnaar van het stroke play 
toernooi over 36 holes en won £50 die 
werd geschonken door de Golfclub de 
Cannes en daarnaast nog eens £12 met 
een golfclub, geschonken door de stad 
Cannes.

In de tweede helft van de twintigste eeuw werd naast de negen holes golfbaan nog eens een 
achttien holes golfbaan aangelegd op een terrein bij Mandelieu-la-Napoule. Dit stadje heeft een 
rijke historie, een kasteel en een haven waar jaarlijks ook een grote botenmarkt plaatsvindt voor 
tweedehands boten. De achttien holes golfbaan is een echte parkbaan met mooie mimosa 
bossages en veel pijnbomen. Je moet je tijdens de golfronde van hole 2 naar hole 3 en terug van 
hole 12 naar hole 13 verplaatsen met een klein pontje.

De Old Course Mandelieu-la-Napoule ligt 
op een schitterend terrein waardoor je 
van magnifieke uitzichten kunt genieten 
tijdens je spel. De 18 holes golfbaan is 
een PAR 71 met een totale lengte van 
4999 meter (dames-rood) en 5520 meter 
(heren-geel). De achttien holes bestaan uit 
vijf PAR 3 holes, negen PAR 4 holes en vier 
PAR 5 holes. De langste PAR 5 is hole 10: 
480 meter voor heren en 430 voor dames. 
De kortste hole is hole 3: 115 meter voor 
de heren en 95 meter voor de dames. De 
slope rating is 129 voor heren en 127 voor 
dames. De prijzen van greenfees variëren, 
het hangt er vanaf of je online een tee-
time reserveert of via de telefoon, maar 
het kost tussen de €40 en €60 om hier te 
mogen spelen, ongeacht op welke dag.

Voor meer informatie: www.golfoldcourse.com

Groothertog Michael (rechts) kijkt naar de bal die afgeslagen werd door 
zijn zoon Graaf Michael de Torby

https://www.golfoldcourse.com/?lang=en

	Greenkeeper

