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VAN DE REDACTIE
Een nieuw jaar waar nieuwe voornemens bij horen en een dus een nieuwe opzet voor de nieuwsbrief 
die jullie informeert over wat er binnen onze vereniging speelt en vooral gáát spelen in de periode die 
volgt op het verschijnen van elke nieuwsbrief.

In deze nieuwe opzet komen niet alle commissies meer aan het woord, maar de commissies die iets 
bijzonders op het programma hebben staan voor de komende maanden of iets speciaals te melden 
hebben. De greenkeepers bijvoorbeeld hebben vaak iets nieuws te vertellen over het onderhoud van 
de baan.

Ook zal de nieuwsbrief als standaard éénmaal per kwartaal verschijnen, maar in een lustrum jaar als 
dit zal het wellicht een vijfde editie kennen.

In deze nieuwsbrief is natuurlijk de opening van het golfseizoen 2022 dichtbij en ook de competitie 
gaat na twee jaren hopelijk weer van start. De betreffende commissies lichten jullie hierover in.
De dames hebben altijd een eigen opening van het dames golfseizoen welke ook in maart zal plaats-
vinden.

De pro’s zijn nu al druk met de competitietrainingen  en de greenkeepers hebben een druk program-
ma voor de boeg om de baan voor het nieuwe seizoen in topconditie te brengen.

Een nieuwsbrief dus die meer toegespitst zal zijn op actuele gebeurtenissen en evenementen. En 
over evenementen gesproken…… de Lustrumcommissie is al heel druk bezig met de invulling van de 
lustrumweek in juli. Ook daarover in deze nieuwsbrief de nodige informatie!

Toch weer veel te lezen derhalve en veel informatie over de komende maanden, die het begin bete-
kenen van hopelijk een mooi, normaal en ook feestelijk golfjaar!

De redactie
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Van de bestuurstafel

Sinds de vorige nieuwsbrief is er niet heel veel nieuws te vinden op de bestuurstafel. 

Na het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk van Nunspeet en de 
vereniging De Nunspeetse voor de periode 2022 – 2026 is het overleg even stil gevallen 
vanwege de – door ziekte - afwezigheid van Peter Hemmen, de General Manager. 

Tijdens de bestuursvergadering van 22 februari a.s. maakt het bestuur kennis met de 
tijdelijke vervanger van Peter: Liesbeth van Wijk.
Tijdens de bestuursvergadering van januari is de benoeming van Ilse Nadort als de 
nieuwe vertrouwenspersoon van de Nunspeetse bekrachtigd, haar contactgegevens 
staan inmiddels op de website.

Het bestuur heeft zich laten informeren over de ambitieuze plannen van de 
Lustrumcommissie over de viering van het 35-jarig bestaan in de eerste week van juli en 
de commissie groen licht gegeven voor de voortgang.
Het bestuur heeft de datum voor de komende Algemene Ledenvergadering vastgesteld 
op woensdag 20 april aanstaande, voorafgaand is er op 30 maart een overleg met de 
commissievoorzitters gepland. Het bestuur heeft inmiddels gesproken met een mogelijke 
nieuwe voorzitter en hoopt binnenkort de kandidaat bekend te kunnen maken, zodat op 
de komende ALV de voorzittershamer-wisseling plaats kan vinden.

Tevens hoopt het bestuur op de vergadering in april een vernieuwde tekst van het 
Huishoudelijk Reglement te kunnen vaststellen, de huidige tekst is niet meer in 
overeenstemming met de feitelijke situatie.

Ondertussen neemt het gewone leven ook op de golfbaan het weer bijna helemaal over 
van de beperkingen en kan hopelijk met ingang van de maand maart het verenigingsleven 
in oude ere worden hersteld.

Het bestuur.

Van 
de 
bestuurs-
tafel
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Evenementencommissie

HET GOLFSEIZOEN 
IS WEER GEOPEND!

openingstoernooi
19 maart

Shotgun vierbal met 2 beste scores per kaart

Ontvangst (met koffie) Vanaf 10:30 uur

Start wedstrijd     12:00 uur

Kosten   €30,- p.p.

Na afloop een prijsuitreiking en diner. 

De koffie, baancatering, borrelhap en prijzen worden aangeboden door het Rijk
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De Evenementencommissie hoopt in dit 
nieuwe jaar weer zoveel mogelijk onze 
wedstrijden te kunnen spelen zoals we dat 
voor Corona ook deden.
Onze laatste wedstrijd was een zeer geslaagde 
oliebollenwedstrijd en ook al mochten we niet 
binnen naar de horeca, deze was volop buiten 
aanwezig. Bij de vuurkorven werd aan het eind 
van de wedstrijd nog flink nagepraat.
Onze volgende wedstrijd is de 
openingswedstrijd om de “Het Rijk Bokaal” 
op 19 maart en zoals het er nu uitziet mogen 
we na afloop wel dineren, maar met gepaste 
afstand, dus moeten we gebruik maken van 
zowel de lounge als de putter voor het diner. 
Het is een 4-bal stableford shotgun die om 
12.00 uur start. Vanaf 10.30 uur bent u welkom 
voor koffie met iets lekkers en om met uw 
bankpas de kosten van € 30,- te voldoen. Het 
is een teamwedstrijd, waarbij per hole de twee 
beste scores van de flight genoteerd worden. 
Iedereen slaat af van de blauwe tee. Na afloop 
is er een drankje en een hapje, waarna we je 
vragen zich om te kleden voor de prijsuitreiking 
en het diner. We hopen nog op versoepelingen 
binnen de horeca, waardoor er nog meer 
deelnemers mee kunnen doen en er ook nog 
gasten aan kunnen schuiven. Op dit moment 
is dat niet mogelijk omdat er in de twee zalen 

maximaal 88 deelnemers aanwezig kunnen 
zijn.
Ook geef ik vast de volgende wedstrijd van de 
Evenementencommissie aan je door. Dat is de 
paasscharrel op tweede paasdag 18 april. Voor 
degenen die onbekend zijn met deze wedstrijd 
het volgende. Iedereen die mee wil doen zoekt 
een “paasscharrel”, dat wil zeggen dat je speelt 
met iemand anders dan je partner. Je kiest 
een gelegenheidspartner. Wel is het zo dat 
diegene lid moet zijn en dat beide personen 
zich in moeten schrijven. Wanneer je niemand 
weet om te “scharrelen”, zullen wij ons uiterste 
best doen om iemand voor je te vinden. De 
spelvorm is “chapman greensome” en we 
spelen met tweetallen in een flight van vier. 
We starten met een shotgun om 12.30 uur, de 
ontvangst is vanaf 11.00 uur met koffie en wat 
lekkers. Ook zal er een hapje door de baan zijn 
en na afloop een borrelplank met een drankje. 
De kosten hiervoor zijn € 20,-.
Voorlopig zijn dit de mededelingen vanuit de 
Evenementencommissie. Wij hebben er weer 
zin in, hopelijk jullie ook. De commissie rekent 
ook in 2022 weer op enthousiaste deelnemers.

Namens de Evenementencommissie
Paula van Petegem

Evenementencommissie



De NGF competitie 2022 gaat 
door!

Op 24 februari kwam het verlossende 
bericht vanuit de NGF dat de aangekondigde 
versoepelingen dusdanig ruim en verreikend 
zijn, dat de competitie 2022 veilig en goed 
georganiseerd kan worden. De NGF heeft dan 
ook besloten dat de competitie in de normale 
vorm gespeeld mag worden.

Dat is natuurlijk geweldig goed nieuws voor de 
leden die zich vorig jaar al hebben aangemeld 
om mee te doen. Wij hebben als commissie de 
afgelopen twee seizoenen ook steeds trouw 
de indelingen gemaakt en vorig jaar zelfs een 
onderlinge competitie georganiseerd. Waar wij 
dit jaar, op veler verzoek, in een andere vorm 
een vervolg aan geven. Als een soort generale 
repetitie of wake-up-call, na twee jaar geen 
competitie te hebben gespeeld, worden er 
twee wedstrijden voor de competitiespelers 
georganiseerd. Eén voor alle spelers die 
op zondag hun competitie spelen en één 
voor de dames- en heren seniorenteams. 
Daar komt dan een winnend team uit dat 
zich clubkampioen 2022 mag noemen. De 
zondag teams spelen op zaterdag 12 maart 
en de senioren teams op vrijdag 18 maart 
aanstaande een onderlinge matchplay.

Het blijft fantastisch om te zien dat iedereen 
altijd zo enorm enthousiast is als het over 
de NGF-competitie gaat. Voor veel spelers 
is deze competitie een heerlijk begin van het 
golfjaar, vaak voorafgegaan door een periode 
van trainen, onderlinge matchplay partijen, of 
zelfs oefenwedstrijden tegen andere teams of 
clubs en twee teams zelfs op trainingsstage in 
Spanje! Alles rondom de competitie is gewoon 
leuk, het lessen, trainen, de teamspirit en 
uitkomen in teamverband voor De Nunspeetse.

Voor velen is het de ideale voorbereiding op 
het nieuwe seizoen of gewoon een goede stok 
achter de deur om ook in de winterperiode 
fit te blijven en de techniek aan te scherpen. 
Is Nunspeet klaar voor het nieuwe seizoen? 
Dat blijft de grote vraag, maar als wij ons 
oor zo te luister leggen bij de verschillende 
captains en spelers, dan blaakt men van 
het zelfvertrouwen. Dat is natuurlijk ook 
logisch na een periode van twee jaar waarin 
alle teams ongeslagen zijn gebleven. In 
deze aankondiging zijn onze jeugdteams 
buiten beschouwing gelaten, maar gezien 
het aanstormend en huidige talent wat er 
rondloopt gaan we ook met onze jeugdteams 
genieten van een geweldig seizoen.

Verwachtingen competitie 
2022

We nemen deel met maar liefst 17 teams aan 
de competitie dit jaar. De verwachtingen zijn 
hoog gespannen en wij rekenen eerlijk gezegd 
toch wel weer op een aanzienlijk aantal poule 
winnaars. Die zetten we dan graag in het 
zonnetje op zaterdagmiddag 14 mei tijdens 
een huldiging. We zijn dan ook van plan om 
op die dag de finale van onze eigen onderlinge 
competitie te organiseren.

Namens de gehele competitiecommissie: 
Nathalie Kramer (dames), Bart de Wilde 
(heren zondag), Jan de Groot (heren senioren), 
Tjalling de Boer (competitie coördinator) en 
Wybe Jan Nauta wensen wij iedereen een zeer 
sportieve, succesvolle en leuke competitie toe.
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Reguliere wedstrijden:

1e dinsdag van de maand - Maandbeker Qualifying (max. 5 slagen verschil)
     Strokeplay tot handicap 26 (max. par + 5) / 
     Stableford vanaf handicap 26
     Matchplay zonder verrekening (winter)
2e dinsdag van de maand - Play & Go Stableford Qualifying (max. 10 slagen verschil)
3e dinsdag van de maand - Middagwedstrijd Stableford Qualifying (max. 15 slagen verschil)
4e dinsdag van de maand - Spelvorm Non - Qualifying (max. 20 slagen verschil)
     Matchplay met verrekening (winter)
5e dinsdag van de maand - Vrije Flight Keuze Stableford Qualifying (aantal slagen vrij)
     Geef zelf aan met wie je wilt spelen

Speciale wedstrijden:

29 maart 2022  - Opening van het seizoen + diner
24 mei 2022   - Uitwisseling met Nijmegen + facultatief met diner    
     (middagwedstrijd)
1 t/m 10 juli 2022   Lustrumweek
5 juli 2022   - Dames/Heerendag (shotgun)
16 augustus 2022  - Vriendinnendag + diner (shotgun)
Medio september 2022 - Start Matchplay-competitie ‘Het Verwaeyde Zwijntje’
20 september 2022  - Uitwisseling met Sybrook + borrel + facultatief met diner   
     (middagwedstrijd)
15 november 2022  - Play & Stay Slotwedstrijd + borrel (bekendmaking winnaars)
29 november 2022  - Sinterklaas Teamspel + hapjes
20 december 2022  - Kerstwedstrijd + diner

Wij hebben er veel zin in om er samen met jullie een heel gezellig golfjaar van te maken!

Namens de Damesdagcommissie, Ingrid Zonnevylle
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Elke dinsdag organiseren wij een 9-holes en 
een 18-holes wedstrijd voor dames met een 
hcp van 0 t/m 54.
Om een gevarieerde flight-indeling te kunnen 
maken is het ons streven om -afhankelijk van 
de soort wedstrijd- wekelijks met een oplopend 
aantal slagen verschil in te delen (max. 5 t/m 
20 slagen).
We kennen reguliere en speciale wedstrijden.

Openingswedstrijd
Op 29 maart 2022 is onze openingswedstrijd. 
Een gezellige wedstrijd met bloemenprijzen en 
een diner.
Ook wordt dan de winnares van de matchplay-
competitie ‘Het Verwaeyde Zwijntje’ gehuldigd.
Deze matchplay-competitie wordt jaarlijks 
gespeeld in de periode september t/m maart.
Er is voor deze competitie géén inschrijfgeld 
verschuldigd, maar er zijn wel mooie prijzen te 
‘verdienen’.

Play & Go Wedstrijden
In de periode van maart t/m medio november 

worden op de 2de dinsdag van de maand 
de Play & Go wedstrijden gespeeld. In 
tegenstelling tot de andere dameswedstrijden 
vindt er na afloop van deze wedstrijd géén 
prijsuitreiking plaats, maar worden er punten 
verzameld voor de Play & Stay Slotwedstrijd 
(dit jaar op 15-11-2022).
Na afloop van deze slotwedstrijd is er een 
gezellige borrel waarbij de eerste 20 dames 
die in genoemde periode de meeste punten 
hebben verzameld worden beloond met een 
prijs!

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor onze reguliere 
wedstrijden bedraagt: € 4,- (18-holes) en € 2,- 
(9-holes).
Voor speciale wedstrijden geldt een hoger 
bedrag, afhankelijk van bijvoorbeeld diner, 
borrel of drankje.
Het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld 
wordt bij iedere wedstrijd in Proware vermeld.



Bunker renovatie

Ook dit jaar zijn we de baan weer in geweest 
met golfbaanarchitect Alan Rijks voor het 
renoveren en vervangen van het zand van de 
bunkers op de Zuid lus. Samen met Ronald 
Gorel van de baancommissaris, general 
manager Rijk van Nunspeet Peter Hemmen en 
Bart Hooghiemstra, projectleider De Enk Groen 
en Golf, hebben we Alan Rijks voorzien van 
input betreffende de bunkers. Speltechnische 
aspecten, spelbeleving, lay-out en onderhoud 
is bij elke bunker aan de kaak gesteld en 
daar is een renovatie plan voor geschreven. 
Besloten is dit jaar dan ook alle bunkers op 
Zuid aan te pakken. Zo komt er een run-off op 
de voorgreen van zuid-3, gaat de bunker op 
de fairway zuid-5 verdwijnen en pakken we 
de greenbunker op zuid-6 aan zodat we daar 
nooit meer doek tegen komen. Uiteraard komt 
er in elke bunker weer het zelfde zand dat op 
noord en oost is gebruikt. Voor de renovatie 

wordt kraanmachinist Paul van Nieuwenhuizen 
weer ingezet. Dit is een machinist die al op 
vele golfbanen is geweest en weet hoe je 
bunkers moet maken en niet onbelangrijk, hoe 
om te gaan met kwetsbaar gras. Start datum 
zal rond week 5 liggen, oplevering opening 
seizoen!!

Boswerkzaamheden

Dit jaar zou er gezaagd worden op de oostlus. 
Echter zijn we er nog niet uit of we weer met 
zulke grote machines onze baan in willen. 
Samen met het Rijk kijken we of het niet 
handmatig gezaagd kan worden en opgeruimd 
met kleinere machines. Offertes hiervoor 
worden nu opgevraagd waardoor er deze 
winter waarschijnlijk niet meer gezaagd gaat 
worden. Dit omdat je vanaf 15 maart tot 15 juli 
niet mag zagen vanwege het broedseizoen. 
We gaan er van uit dat de 160 bomen op Oost 
in het najaar gezaagd gaan worden.

GREENKEEPING

De Lustrumcommissie

Er is weer nieuws van de Lustrumcommissie!

Zoals reeds in de vorige editie van de nieuwsbrief is aangekondigd, wordt het 35-jarig bestaan van 
onze vereniging gevierd van vrijdag 1 juli t/m zondag 10 juli 2022. Het zij ten overvloede nog maar 
eens gezegd! De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een mooie week te worden.

Op 1 juli zal dit feestelijke jubileum worden geopend tijdens een informele bijeenkomst in het 
clubhuis waarvoor alle leden zullen worden uitgenodigd. Vanaf zaterdag 2 juli worden er elke dag 
wedstrijden georganiseerd, omlijst door tal van activiteiten, catering en entertainment.
Het wedstrijdprogramma is inmiddels definitief en wordt op de volgende pagina met jullie gedeeld, 
inclusief wat voor soort wedstrijden er worden gespeeld, aanvangstijden en speelvorm.
Zoals jullie zien is er voor elk wat wils, voor jong, oud en iedereen daartussenin. De meeste 
wedstrijden zijn gebaseerd op reeds bestaande evenementen en wedstrijden.

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli wordt dezelfde wedstrijd georganiseerd, de cross country, die per dag 
maar een beperkt aantal deelnemers kan hebben. Inschrijven kan dus alleen maar voor één van de 
twee dagen!
En nu we het toch over inschrijven hebben, vanaf 1 april tot 8 mei staat inschrijving open voor de 
diverse wedstrijden en activiteiten daar omheen. Via Proware kan worden ingeschreven, zij het met 
afwijkende voorwaarden, die vóór de inschrijfperiode, eind maart, zullen worden aangekondigd 
via de website. Ook zal een ieder dan per e-mail worden ingelicht over het hoe, wat, waarom en 
de kosten per gebeurtenis. In de derde week van maart kunnen jullie deze informatie verwachten. 
Bekijk het programma goed zodat jullie alvast een keuze kunnen maken voor welke evenementen je 
wilt inschrijven.

De voorpret kan beginnen!

De Lustrumcommissie

0f8a7c
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Datum Wedstrijd en wedstrijdvorm Aanvangstijd

1 juli Jubileumweek opening 17.30 - 19.30 uur

2 juli
Rydercup (inschrijven voor 2 dagen)
9 holes foursome en 9 holes greensome 
matchplay

12.00 uur

3 juli Rydercup dag 2
Shotgun - 18 holes single matchplay 12.00 uur

4 juli Lustrum vlagwedstrijd
Strokeplay 11.30 uur

5 juli Dames/herendag
Shotgun - stableford 12.00 uur

6 juli Zomeravondwedstrijd
18 holes stableford 16.00 uur

6 juli Zomeravondwedstrijd
9 holes stableford 19.00 uur

7 juli Seniorendag
18 holes shotgun - stableford 10.00 uur

7 juli Seniorendag
9 holes shotgun - stableford 13:45 uur

7 juli ‘Beat the Pro’
18 holes strokeplay, hcp 16.0 en lager 16.00 uur

8 juli Cross country
Shotgun 12.00 uur

9 juli Cross country
Shotgun 12.00 uur

9 juli Jubileumfeest (omkleden vereist voor spelers 
die die dag gespeeld hebben) 18.30 uur

10 juli Ouder/kind wedstrijd
Stableford 10.00 uur

Dankwoord
Auke

Van een dankbare golfpatiënt.

Het is nauwelijks 2 weken geleden dat ik onder het mes ging. Toen in een stormachtige tijd. Nu, bijna 
alsof de lente alles overvleugelt, kan ik mij amper voorstellen dat ik na die ingreep alweer zo snel in 
het herstel zou staan.

Vele jaren heb ik bij deze zware operatie aan de andere kant van het bed gestaan en betrokkenen 
begeleid. Dan is het prima als je er veel van weet.

Als patiënt zijnde is dat volkomen anders. Dan is het niet altijd even fijn als je weet wat er in de 
operatie en herstelproces mis kan gaan. Erg warm is het dan als je in moeilijke perioden een vrouw 
en twee dochters met schoonzonen hebt, die je ook wat dat betreft een ‘hart onder de riem’ kunnen 
steken. Ik hoop dat het verdere herstel zo gaat als deze 14 dagen.

Graag wil ik allen bedanken die mij moreel support in welke zin dan ook hebben gegeven. Ik hoop na 
mijn revalidatie weer snel een balletje op onze baan met jullie te mogen slaan.

Tot dan!

Auke Hermanides
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Golfclub Wasserburg Anholt, 
Isselburg, Duitsland
Door Sjon Selles

Deze keer neem ik u mee naar onze ‘buren’, net 
over de grens in Duitsland. Als u via de A12 de 
grens oversteekt bij Elten wordt het de A3 in 
Duitsland en vanaf de derde afslag is het nog 
maar anderhalve kilometer tot aan de golfbaan 
Wasserburg Anholt. De golfbaan ligt in het park 
wat bij het kasteel Wasserburg Anholt hoort. 
De eerste vermelding van deze locatie dateert 
uit het jaar 1169 toen de Bisschop van Utrecht 
het leenrecht verleende aan Stefanus de Eerste 
van Zuylen. Anholt was eerst een fort wat deel 
uitmaakte van een verdedigingslinie om het 
bezit van het bisdom Utrecht veilig te stellen. 
Stefan de Eerste van Zuylen was de eerste 
Heer van Anholt.

De locatie werd omgebouwd tot vestingstad 
met stadsmuren, grachten, stadswallen 
en drie wachttorens. Anholt was eerst een 
‘heerlijkheid’ maar verkreeg in de dertiende 
eeuw stadsrechten. Helaas is sinds het 
einde van de Tweede Wereldoorlog weinig 
overgebleven van de historische bebouwing. 
Tegenwoordig hoort Anholt bij de gemeente 
Isselburg.

Club achter 
de bal
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Het kasteel en het park werden na de Tweede 
Wereldoorlog weer herbouwd door de eigenaar, 
de familie zu Salm-Salm. Om de financiering 
hiervoor te ondersteunen werden snel delen 
van het kasteel en ook het park opengesteld 
voor het publiek. De huidige bewoner van Burg 
Anholt is Fürst Carl-Philipp zu Salm-Salm. 
Hij stamt af van de oude Gelderse familie 
Bronckhorst-Batenburg. In 1972 werd in het 
park ook een golfbaan geopend die ontworpen 
was door Bernhard von Limburger. Tot aan 
zijn overlijden in 1981 heeft Bernhard von 
Limburger aan een derde van alle tot dan toe 
bestaande golfbanen meegewerkt.

In 1972 werd ook de golfclub Wasserburg 
Anholt opgericht en zij vieren in 2022 hun 
50-jarig bestaan. De vereniging propageert 
sportiviteit, golf-etiquette en een actief 
clubleven voor alle leden en gasten. De 18 
holes golfbaan is een PAR 72 met een totale 
lengte van 4999 meter (dames-rood) en 6041 
meter (heren-geel). Waterpartijen en oude 
bomen dwingen je om goed na te denken over 
je speelwijze en clubkeuze. Tijdens je spel 
kun je van prachtige uitzichten genieten op 
deze klassieke parkbaan. De achttien holes 
bestaan uit vier PAR 3 holes, tien PAR 4 holes 
en vier PAR 5 holes. De langste PAR 5 is hole 2: 
533 meter voor heren en 476 voor dames. De 
kortste hole is hole 7: 114 meter voor de heren 
en 94 meter voor de dames. De slope rating is 

130 voor heren en 128 voor dames. De prijzen 
van greenfees variëren tussen de €65 op 
werkdagen en €85 in het weekend om hier te 
mogen spelen.

Voor meer informatie over deze schitterende 
golfbaan klik op deze link.

https://www.leadingcourses.com/nl/clubs/europa%2Bduitsland%2Bnoordrijn-westfalen/golf-club-wasserburg-anholt-e-v


COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:
De Nunspeetse Golf & Country Club, de Nunspeetse.
Plesmanlaan 30, 8072 PT Nunspeet.
www.denunspeetse.nl     
info@denunspeetse.nl

Redactie: Communicatiecommissie de Nunspeetse.
Fotografie: archief.
Speciale dank aan: commissievoorzitters de Nunspeetse.

Februari 2022.

Paasscharrel
maandag 18 april

Wedstrijdvorm Chapman Greensome 
Start: shotgun om 12.30 uur 

Na afloop van de  
wedstrijd zal er een 

 drankje en een  
borrelplank zijn én  
de prijsuitreiking

Kies voor de wedstrijd een gelegenheidspartner en schrijf beiden in 
Ontvangst vanaf 11.00 uur met koffie met iets erbij. 

Door de baan een lekkere versnapering 

Inschrijvingskosten € 20,00 per persoon
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