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VAN DE REDACTIE
Hierbij ontvang je de tweede nieuwsbrief van dit jaar 2022.
Ja, de tweede pas, hoewel het jaar al behoorlijk vordert en we alweer in de herfst zijn beland. 
Na het geweld van het fantastische jubileum in juli is het dus weer de hoogste tijd voor een 
nieuwsbrief.
De redactie heeft gedurende het eerste halfjaar de jubileumcommissie alle ruimte willen geven om 
hun programma, plannen, wedstrijden en berichten over het jubileum te kunnen communiceren naar 
alle leden. 

In navolging op de nieuwsbrief van februari heeft de redactie, zoals vorig jaar al aangegeven, weer 
gekozen voor een gerichte uitgave. Dit keer is, door de vele activiteiten gedurende 2022, gekozen 
voor een terugblik.
Onze voorzitter kijkt terug op zijn eerste half jaar als voorzitter en de jubileumcommissie geeft 
inzicht in wat er allemaal kwam kijken om het lustrum zo geweldig te laten slagen.
Wybe Jan Nauta benoemt (en roemt!) de kampioenen van de afgelopen NGF-competitie in 2022.

Ook is er weer een “Club achter de bal” van Sjon Selles. Tenslotte benoemt de redactie nogmaals het 
feit dat deze nieuwsbrief niet alleen bedoeld is als communicatie vanuit het bestuur en/of de diverse 
commissies, maar ieder lid kan een bijdrage leveren met een leuk, interessant en wetenswaardig 
(golf)verhaal. Meld je bijdrage aan ons: communicatie@denunspeetse.nl.

Veel leesplezier!

De Communicatiecommissie.
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Van de voorzitter,

Sinds mijn verkiezing als voorzitter zijn wij nu een half jaar verder. Een mooie gelegenheid 
om een eerste terugblik te doen. De eerste maanden van mijn voorzitterschap werden 
vooral gekenmerkt door het 35 jarig jubileum van de club. Een cadeautje, want ik heb 
volop mogen genieten van alle activiteiten, die al voor mijn aantreden in gang waren 
gezet en geregeld. Ik kijk terug op een bruisende week met een breed aanbod van 
activiteiten en met voor ieder wat wils. Een onvergetelijk jubileum ook, dat ongetwijfeld 
als zeer geslaagd de geschiedenisboeken in zal gaan. Hulde voor de Jubileumcommissie 
en voor iedereen die daar zijn/haar steentje aan heeft bijgedragen.

Voor mij ook een uitgelezen kans om veel leden te ontmoeten en dat heb ik ook gedaan. 
Leuk om te horen hoe positief iedereen in het verenigingsleven van De Nunspeetse staat. 
Maar natuurlijk zijn er ook aandachts- en verbeterpunten. Als bestuur hechten wij veel 
waarde aan uw mening. Ook dit jaar wordt weer de Players 1st enquête gehouden en wij 
hopen dat iedereen de tijd heeft genomen deze ook in te vullen. Zodat wij op de hoogte 
blijven van wat er allemaal speelt bij onze leden. Maandelijks zitten wij namelijk met Het 
Rijk aan tafel om lopende zaken en uw wensen te bespreken.

De basis waar, wat mij betreft, alles om draait is betrokkenheid, begrip en respect. Of je 
nu wedstrijdkaarten uitreikt of wedstrijdleiding hebt, een bestuurlijke functie vervult of 
een evenement organiseert, speler bent of captain van een team, handicap 0 of 54 hebt, 
van wit, geel, blauw of rood speelt, SAMEN maken wij onze vereniging tot een hecht 
collectief, waarbinnen de betrokkenheid groot is, in zowel voor- als tegenspoed. Iedereen 
werkt/speelt voor zijn plezier, gedreven door liefde voor het golfspel en betrokkenheid bij 
onze club. Natuurlijk vallen er soms steken en hadden dingen soms anders gekund. Maar 
iedereen doet zijn/haar best om alles zo goed mogelijk te regelen. Laten we daarom 
schouder aan schouder blijven staan en met elkaar blijven communiceren. Op deze 
manier kan het alleen nog maar leuker worden.

Van 
de 
bestuurs-
tafel
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Jubileum 2022: een terugblik

September 2021. Het Bestuur van onze 
prachtige vereniging had eerder dat jaar 
besloten dat het dringend tijd was voor een 
feestje, het 35-jarig jubileum van Golf & 
Country club De Verwaeyde Sandbergen.
Onder voorzitterschap van Hetty Schinkel 
begon de jubileumcommissie aan een heel 
uitdagende taak. Zij  had al enige ervaring 
met het 25-jarig lustrum in 2012 als lid van de 
toenmalige jubileumcommissie.
De samenstelling van de Jubileumcommissie 
werd door Hetty bepaald. Er werden leden 
gezocht waarvan bekend is dat zij betrokken 
zijn bij onze vereniging en over diverse 
eigenschappen en kwaliteiten beschikken om 
deze uitdaging tot een succes te maken. Zes 
commissieleden waren enthousiast om aan dit 
mooie, maar toch ook wel uitdagende project 
mee te werken.

De taken werden snel verdeeld; alles rondom 
de wedstrijden (Paula van Petegem), 
communicatie (Jan van Tilburg, die helaas 
om  gezondheidsredenen de commissie 
moest verlaten. Marcel Schotman nam deze 
taak met verve van hem over), sponsoring en 
aankleding complex (Erna Alink). Contacten 
met Het Rijk en catering (Hetty en Marieke 
Uytenbogaart) en muziek en entertainment 
(Henk Dooijeweerd). Peter van de Broek nam 

later de sponsoring van Erna over en Marieke 
de aankleding van het complex, samen met 
Thea de Groot, Jacomien Eilander, Jan de 
Groot en Maarten Horsman. Erna moest 
helaas om gezondheidsredenen de commissie 
verlaten. 

De eerste brainstorm meeting was bedoeld 
om de invulling inclusief wedstrijdprogramma 
te bepalen van de feestweek in juli, waarin 
alles en iedereen binnen de club betrokken kon 
worden.
Snel werd duidelijk dat de taken omvangrijk 
waren en dat het noodzakelijk was eens in de 
veertien dagen bij elkaar te komen. Het voert te 
ver om in detail weer te geven wat er allemaal 
moest gebeuren, maar uiteindelijk ging het 
om het resultaat! Natuurlijk waren er de 
nodige ‘uitdagingen’ en hordes te overwinnen,  
alternatieven te bedenken en soms moest er 
snel worden ingegrepen.

Wat was mogelijk en wat was wenselijk voor 
zoveel mogelijk leden en wat mocht men 
verwachten?
Nadat dit in kaart was gebracht heeft de 
commissie getracht om aan deze wensen 
in elke wedstrijd invulling te geven. Toen het 
raamwerk van de wedstrijden was ingevuld, 
werd op papier gezet wat voor soort catering 
en entertainment bij iedere wedstrijd en 
doelgroep zou passen.
Met onze (geweldige!) kok Evert is overlegd 
wat de mogelijkheden waren voor al die 
verschillende soorten 
wedstrijden, met hun eigen karakter en 
deelnemers en dus ook passende gerechten, 
zowel voor de keuken op technisch gebied 
als natuurlijk ook op het gebied van de kosten 
daarvan. Het entertainment en de muziek 
moest daar uiteraard op worden aangepast. 
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Entertainment bureau PBN uit Zwolle heeft ons 
daarbij goede adviezen gegeven. Dit onderdeel 
vond onze commissie belangrijk omdat een 
dergelijke omlijsting van dit alles toch zeer 
sfeerbepalend is.

Een lange weg derhalve, met vele obstakels, 
onmogelijkheden, toezeggingen die soms niet 
geheel betrouwbaar waren enz.  Deze terugblik 
zou vele malen langer worden met alle details 
en de problemen die zich voordeden, maar 
het doel was uitsluitend om alle leden deel 
te kunnen laten nemen aan deze feestelijke 
gebeurtenis. Toen het volledige programma 
vorm had gekregen kon er gekeken worden 
naar de  aankleding van het gehele complex 
van de club.
Met behulp van een aantal actieve leden buiten 
de commissie is alles op het terrein feestelijk 
aangekleed en versierd. Een hele klus, maar 
met alleen maar positieve en leuke reacties!
Dank daarvoor aan  Jacomien Eilander, Jan 
en Thea de Groot, Maarten Horsman en Arend 
Goedvree.

De commissie vond het belangrijk om een 
naslagwerk te hebben dat als herinnering aan 
het 35-jarig jubileum kon dienen. Hiervoor werd 
een jubileummagazine gemaakt waarin de 
geschiedenis van de banen en de vereniging te 
lezen was, evenals alle feestelijke activiteiten 
inclusief het wedstrijdprogramma en de 
bijdragen van alle commissie voorzitters. De 
totstandkoming van het jubileummagazine en 
de overige communicatie is mede mogelijk 
gemaakt door eenieder die een redactionele 
bijdrage heeft geleverd, als wel Koos Versteeg 
en Jeanine van den Brink van Nauta Group 
BV voor de vormgeving en Thijs van der 
Schee voor onder andere de aftermovie die 
hier op YouTube terug te vinden is. Tijdens 
de feestelijke week zijn er mega veel foto’s 
en filmpjes gemaakt. Deze zijn hier terug te 
vinden op de website. Inclusief de spetterende 
jubileum lasershow.

Om de wedstrijden te coördineren en 
de rekeningen uit te schrijven was een 
hele klus. De penningmeester van de 
evenementencommissie heeft de controle 
van de betalingen gedaan. Het kostte wat 
zweetdruppels om alle rekeningen op tijd 

de deur uit te krijgen, aangezien er 320 
verschillende deelnemers waren, waarvan 
een aantal twee of drie rekeningen hebben 
gekregen. De meeste leden hebben de 
rekeningen vlot betaald, helaas zijn we nog niet 
helemaal klaar. Er staan nog wat rekeningen 
open. Verschillende deelnemers hebben op 
verkeerde rekeningen gestort, maar dat is wel 
weer goed gekomen.

Inmiddels is ook de winnaar van de 
Jubileumfoto wedstrijd bekend geworden. 
Er zijn hele leuke en mooie foto’s ingeleverd. 
Uiteindelijk heeft de Jubileumcommissie door 
democratisch te kiezen een mooie winnaar 
gekozen. Of eigenlijk twee winnaars. Dit zijn 
Sandra Vrijhof-Visser en Jos Wolters-Dragt.

Tot slot onze dank aan het Rijk van Nunspeet 
voor de medewerking die zij hebben getoond 
voor dit jubileum en aan alle brigades binnen 
de organisatie van het Rijk die heel erg hun 
best hebben gedaan om het onze leden naar 
de zin te maken! Geweldig!
Een jaar lang hard gewerkt door alle 
betrokkenen, maar een jubileum dat iedereen 
nog lang zal bijblijven!
De reacties zijn overweldigend. Iedereen dank 
daarvoor! Wij hebben het graag gedaan.

De Jubileumcommissie (inmiddels opgeheven)

7

https://www.youtube.com/watch?v=-iDTuJNewIc
https://denunspeetse.nl/commissies/jubileumcommissie/nieuws-van-de-jubileumcommissie/


8

Het is zaterdag 14 mei 2022. Het is dringen op 
het terras van de Nunspeetse, er is vandaag 
alleen ruimte voor de competitiespelers. 
Op een zonovergoten terras vliegen de 
verhalen in het rond over de zwaarbevochten 
kampioenschappen en de nog legendarischer 
handhavingen worden steeds mooier en 
onwaarschijnlijker. Want golf is ook in 
teamverband een geweldig leuke sport.

Op die zaterdagmiddag huldigen we de 
kampioenen van de NGF-competitie en spelen 
twee teams de finale van de onderlinge 
matchplay competitie voor teams. Alle overige 
spelers mogen deelnemen aan een 9 holes 
wedstrijd én de aansluitende BBQ. Iedereen 
wordt in het zonnetje gezet.

Afgelopen seizoen heeft de Nunspeetse 
met maar liefst 17 teams (volwassenen) 
deelgenomen aan de NGF-competitie. Op de 
donderdag speelden vier dames 50+ teams, 
op de vrijdag vijf heren 50+ teams en op de 
zondag twee dames- en zes heren teams. We 
mochten dit jaar vijf teams feliciteren met het 
behaalde kampioenschap en de promotie naar 
een hogere klasse. Nog even de kampioenen 
op een rijtje: Dames senioren 1 (18 holes),  
Heren 1 en 2 (36 holes), Heren 2 (27 holes) 
en Heren senioren 4 (27 holes). Maar liefst 
vijf kampioenen, van de 17 teams, dat is een 
waanzinnig groot succes. 

De finale van onze onderlinge competitie 2022, 
werd na een ‘spannende’ strijd tussen heren 
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1 (27 holes) en heren senioren 1 gewonnen 
door de heren van het 50+ team. Waarbij ik 
de captain Jan van dit team graag nog even 
citeer: ‘Een opgever wint nooit, een winnaar 
geeft nooit op’!

Maar wat is nu het geheim van deze 
onwaarschijnlijke successen? Komt het omdat 
de Nunspeetse de perfecte bosbaan is om 
als thuisbaan op te spelen, lijken daardoor 
alle andere banen ineens niet meer zo smal? 
Speelt het jeugdplan van de Nunspeetse 
een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
onze talenten en trekken de senioren zich 
daaraan op? Zijn het onze pro’s geweest, die 
de teams net even die finesses bij wisten te 
brengen waardoor er meer partijen gewonnen 
werden? Heeft de onderlinge competitie voor 
teams soms het verschil gemaakt? Welke rol 
speelde bijvoorbeeld de matchplay competitie 
bij de  Heren 36 holes, immers beide teams 
zijn kampioen geworden? Dat kan toch geen 
toeval meer zijn? Of was het dankzij de 
Competitiecommissie, die de juiste teams 
heeft samengesteld en daarmee de basis 
creëerde voor de teamspirit?

Het heeft allemaal meegespeeld, maar 
uiteindelijk moet de winnende putt toch 
gewoon gemaakt worden. En dat is in het 
afgelopen seizoen heel goed gelukt.

Belangstelling?

De inschrijvingen voor de NGF-competitie 
2023 zijn inmiddels gesloten. Mocht 
je belangstelling hebben, mail dan de 
competitiecommissie. 

Je bent van harte welkom!
Wybe Jan Nauta



Club achter de bal

Op vrijdag 23 september 2022 kon voor de zevende keer het 
Veteranen Golftoernooi georganiseerd worden op Golfpark 
De Haenen bij Teteringen (Breda). Vanwege beperkingen kon 
dit toernooi in de voorgaande twee jaren niet doorgaan. Het 
toernooi wordt georganiseerd voor militairen en veteranen 
en door diverse bedrijven met mooie prijzen gesponsord. 
Het toernooi was binnen een halve dag volgeboekt met 110 
betalende deelnemers. Je kunt individueel inschrijven of als 
koppel. De spelvorm was dit jaar Texas scramble waarbij steeds 
de beste bal gebruikt werd, tot en met het putten. Je mocht 
per team twee mulligans gebruiken, die moest je vooraf kopen. 
Het geld hiervoor gaat naar een goed doel wat gerelateerd is 
aan Defensie. Denk bijvoorbeeld aan de Stichting Hulphond of 
Stichting Veteraan en Thuisfront. 

De directeur van Golfpark De Haenen, Hans de Wilde, draagt 
Defensie en de veteranen een warm hart toe en daarom 
ontvangt hij ons, samen met zijn team, graag eens per jaar voor 
een mooie, sportieve en gezellige golfdag. Voor de deelnemers 
heeft de bijeenkomst ook een hoog reünie-gehalte, dat zult u 
begrijpen.

Door Sjon Selles
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Golfpark De Haenen ligt op een schitterend 
landgoed wat vanaf 1915 toebehoorde aan 
een groep priesters onder leiding van Arnold 
Janssen. Hij begon met zijn groep priesters in 
een boerderij fraters op te leiden die konden 
worden uitgezonden op missie. De boerderij 
onderging in tien jaren een enorme verbouwing en 
uitbreiding tot het Missiehuis. In het Missiehuis 
zijn bijna 400 paters opgeleid waarvan de meeste 
werden ingezet in Midden- en Zuidoost-Azië. Na 
de Tweede Wereldoorlog nam de interesse om 
tot pater te worden opgeleid af en veel paters 
bereikten de pensioengerechtigde leeftijd. Via 
een stichting werd het Missiehuis omgevormd 
tot bejaardencentrum waar zowel voormalige 
paters als ook gepensioneerde burgers uit het dorp 
Teteringen mochten wonen.

De golfbaan werd aangelegd in 2007 voor golfclub De 
Suykerberg. Deze vereniging speelde op een negen holes 
baan op een andere locatie waarvan het bestemmingsplan 
werd gewijzigd. In 2008 is de 18 holes golfbaan op Golfpark 
De Haenen geopend en kreeg direct de A-status van de NGF. 
De baan is prachtig aangelegd en ik ervoer de baan deels als 
‘parkbaan’ en deels als ‘bosbaan’, hoewel er ook heidevelden 
en zandverstuivingen te zien zijn. De baan is uitdagend, 
afwisselend, glooiend en biedt prachtige uitzichten. De golfbaan 
ligt verrassend rustig, als je weet hoe druk het in de omgeving 
kan zijn.

Golfpark De Haenen biedt speelrechten aan die in kunnen 
gaan op de eerste dag van iedere maand met daarnaast een 
lidmaatschap van de vereniging. Bij een volledig speelrecht 
ontvang je ook een Birdie Circle Pasje. Met deze pas krijg je 50% 
korting op een greenfee bij de golfbanen van Prise d ’Eau Golf in 
Tilburg, Best Golf in Best, Golfbaan Amelisweerd bij Utrecht, De 
Batouwe in Zoelen en Golf de Gulbergen in Mierlo.

De golfbaan van Golfpark De Haenen bestaat uit drie PAR-5, 
tien PAR-4 en vijf PAR-3 holes met een totale lengte van 5456 
meter vanaf geel en 4648 meter vanaf rood. De langste PAR-5 
vanaf geel is hole 3 met 483 meter en vanaf rood 404 meter, 
waarbij voor beide de stroke index 9 geldt. Hole 18 eindigt met 
een ‘eiland hole’ omdat driekwart van de green omgeven is door 
water. Golfpark De Haenen wordt, net als Het Rijk van Nunspeet, 
door golfers op Leading Courses met een 8.3 gewaardeerd.

Voor een greenfee betaal je in 2022 €67,50 voor achttien holes 
en €47,50 voor negen holes. Voor een tien rittenkaart voor 
negen holes betaal je €350,00. Meer informatie kunt u lezen op 
www.dehaenen.nl 
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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.

September 2022.
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