
NIEUWSBRIEF NR 2022-3, DECEMBER 2022



2



VAN DE REDACTIE
De laatste nieuwsbrief van dit prachtige jubileumjaar 2022 staat weer online.
Want een geweldige viering van “ons” 35 jarig bestaan was het! Dus nu…… op naar de volgende 35 
jaar! Zoals jullie kunnen lezen in het voorwoord van onze voorzitter gaat het nog steeds crescendo 
met onze vereniging!

Een interessante bijdrage is dit keer de beste amateurscore ooit in het Dutch Open, gepubliceerd 
door de NGF en ook “De club achter de bal” ontbreekt dit keer niet.

Er wijzigt weer een aantal regels per 1 januari 2023 die door de regelcommissie wordt aangekaart in 
deze nieuwsbrief, maar zij zijn gelukkig niet zo ingrijpend als de vorige wijzigingen.

Onze greenkeeper Desirée doet een duit in het zakje namens de Flora & Fauna commissie met de 
laatste wetenswaardigheden uit de natuur op onze baan en de Wedstrijdcommissie blikt niet alleen 
terug, maar kijkt ook vooruit naar de komende wedstrijden in 2023.

Veel leesplezier derhalve en de communicatiecommissie wenst iedereen mooie kerstdagen, een 
goed uiteinde van dit jubileumjaar en een feestelijk begin van het nieuwe jaar 2023.

Blijf allen gezond in het nieuwe jaar en dat het maar weer een mooi golfjaar mag worden!

De Communicatiecommissie
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Van de voorzitter,

Dit mooie jubileum jaar is omgevlogen en het einde van 2022 is alweer in zicht. Graag 
neem ik u mee in de plannen van de NGF voor 2023, zoals die aan ons zijn gepresenteerd 
in hun ALV van november 2022.  

Wat een vereniging uniek maakt zijn de leden. Leden die samen golfen, organiseren en 
besturen. Mensen van alle leeftijden, verschillend van niveau en met eigen persoonlijke 
ambities. Nog steeds melden zich elke week nieuwe leden bij de Nunspeetse aan. Onze 
teller staat inmiddels op ca 900 leden. Een mooie ontwikkeling, maar de onderliggende 
trend van vergrijzing is gebleven. Hoe maakt men de golfsport interessant voor de 
jongeren en de 40+ sporters?

Ook de verhouding mannen: 2/3 ten opzichte van vrouwen: 1/3, die de sport 
beoefenen, vraagt om aandacht. De NGF is dan ook blij dat het grootste internationale 
golfevenement voor vrouwen, de Solheim Cup (de ‘vrouwelijke’ tegenhanger van de Ryder 
Cup), in september 2026 naar Nederland komt. Men hoopt dat dit een stimulans zal zijn 
om meer vrouwen te enthousiasmeren voor de golfsport.  

Ongetwijfeld kennen de meesten onder ons ook de NOC*NSF-campagne ‘De sport wordt 
rookvrij. Wen er maar aan’. In het nationaal Preventieakkoord legden sportbonden, het 
ministerie van VWS en NOC*NSF al eerder de ambitie vast voor een volledig rookvrije 
sportsector in 2025. Op Het Rijk van Nunspeet is op alle oefenfaciliteiten al een 
rookverbod van kracht en samen met Het Rijk volgen wij de verdere ontwikkelingen.

De NGF gaat in 2023 een grote marketingcampagne opzetten, genaamd ‘Welcome to 
the Club!’, met als doel de golfsport toegankelijker, en daarmee toekomstbestendig, te 
maken. Een golfsport waarin iedereen zich welkom voelt: jong, oud, man, vrouw. Waarin 
huidige leden zich thuis en nieuwe leden zich welkom voelen. Hierbij sluiten wij ons graag 
aan! 

Tot slot wil ik iedereen, namens het bestuur, hele fijne feestdagen en een goede 
jaarwisseling toe wensen. Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op de 
nieuwjaarsreceptie, aansluitend aan de Nieuwjaarswedstrijd, op zaterdag 7 januari 2023, 
waar ook de golfer en golfster van het jaar 2022 bekendgemaakt zullen worden.

      

     Coen Holstege
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Ook dit jaar heeft de Flora- & Faunacommissie niet stilgezeten en hebben we ook weer veel nieuwe 
plannen voor het aankomende jaar. 

Zo heeft er, zoals elk jaar, een broedvogelinventarisatie plaatsgevonden. Dit jaar zijn er 7 ochtenden en 2 
avonden geïnventariseerd naar broedende en zingende vogels. De resultaten komen redelijk overeen met 
het jaar daarvoor. Hier zal nog een artikel over verschijnen. 

De vleermuizencursus was druk bezocht. Er waren 22 deelnemers en 3 gidsen. Er was een 
theorieonderdeel en een excursie. De excursie was op de baan in 3 groepen, elke groep liep een eigen 
lus. Na de inventarisatie van de soorten, resulteerde dit in 5 aanwezige soorten: Dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis en de Watervleermuis.

Langs de 2 vijvers zijn afgelopen jaar 2 ijsvogelwanden van leem gemaakt. Naast deze wanden is er een 
landingsplek aangebracht door Arend. Onlangs is de ijsvogel gespot op de baan maar nog niet broedend 
waargenomen. Ook is de vijver uitgedund qua vegetatie. Hier en daar zijn rietkragen blijven staan zodat 
deze meerderjarig kunnen worden en voor meer biodiversiteit zullen zorgen.

Afgelopen zomer is er een herplantingsplan gemaakt voor op de golfbaan. Het doel is zoveel mogelijk 
inheemse soorten te behouden en exoten te verwijderen en daarnaast ook inheemse spontane vegetatie 
de kans te geven te groeien. Door de exoten te verwijderen zullen golfers fijner spelen maar is het ook 
beter voor de biodiversiteit. De bladeren verteren erg slecht waardoor er weinig spontane vegetatie kan 
ontstaan. 

Sommigen zal het opgevallen zijn dat naast de putting green van zuid, de grond omgewoeld is. 
Het frezen van de grond werd gedaan om spontane vegetatie te verplanten naar een plek waar het 
betere kansen heeft te ontplooien. Daarnaast verwachten we dat door het frezen van de grond er ook 
mogelijkheid bestaat dat er extra kruiden en struiken zullen groeien.

In de herfst heeft er nog een excursie plaatsgevonden. De excursie was druk bezocht. Helaas wat 
regen maar dat mocht de pret niet drukken. Het was een interessante en gezellige excursie met veel 
aandacht voor de vegetatie. Binnenkort wil de Flora- & Faunacommissie, zoals elk jaar, de nestkasten 
gaan controleren en schoonmaken. Her en der zullen er ook nestkasten gerepareerd of vervangen 
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moeten worden. Daarnaast wil de commissie het een en ander aanschaffen om meer inzicht te krijgen 
in de soorten fauna die zich op de baan bevindt. Zo willen we graag 2 wildcamera’s en een batdetector 
aanschaffen. Uiteraard zal het herplantingsplan doorgezet worden. De baan ligt er mooi bij en we willen 
dat graag zo houden en meer biodiversiteit creëren. 

In het nieuwe jaar zullen we verder gaan met de toekomstplannen voor de baan. 

De commissie wenst iedereen een goed uiteinde en een mooie start van het nieuwe jaar! 

Desirée Mouw
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Commissie

WEDSTRIJD

De periode van qualifying wedstrijden is ten einde, de golfer en golfster van het jaar zijn 
bekend en de komende periode spelen we vooral gezelligheids- en koppelwedstrijden. 

Golf(st)er van het Jaar

Voor het tweede jaar op rij is Ankie Bronkhorst Golfster van het Jaar geworden. Ankie had 
al zoveel voorsprong, dat zij de laatste wedstrijd niet meer in te halen was. 

Naam Totaal categorie 1 Totaal categorie 2 Totaal
Ankie Bronkhorst 1200 1650 2850
Monica Menke 900 1400 2300
Corinne Noordman 1400 650 2050

Bij de heren spande het er de laatste wedstrijd nog om. Zowel Marcel, Jan als Björn 
hadden kans om uiteindelijk Golfer van het Jaar te worden, maar Björn bleek er 
uiteindelijk met de titel vandoor te gaan.

Naam Totaal categorie 1 Totaal categorie 2 Totaal
Björn Driessen 1600 800 2400
Jan ten Have 1350 950 2300
Marcel Scholten 1650 500 2150

Ankie en Björn van harte gefeliciteerd met deze titel. Tijdens de Nieuwjaarswedstrijd 
worden jullie gehuldigd.

Wedstrijden komende periode

De komende periode staan de volgende wedstrijden, georganiseerd 
door de Wedstrijdcommissie, op het programma:

7 januari: Nieuwjaarswedstrijd met om 17.00 uur de Nieuwjaarsreceptie
15 januari: Drie Stokken + putter 
28 januari: Snertwedstrijd
12 februari: Valentineswedstrijd
25 februari: Jacht op de Voorzitter
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En daarna...

Op dit moment wordt gewerkt aan het nieuwe wedstrijdprogramma maart 2023 t/m 
februari 2024. Op basis van de wensen van alle wedstrijdorganiserende commissies 
is een conceptwedstrijdprogramma opgesteld. Na goedkeuring hiervan door Het Rijk, 
worden de wedstrijden door de verschillende commissies in Proware gezet en kun je 
weer naar hartenlust inschrijven.

Voor de wedstrijden van de Wedstrijdcommissie geldt dat ze in principe 5 tot 6 weken 
voor de betreffende datum opengaan voor inschrijving. Onze wedstrijden worden vaak 
ook aangekondigd op narrowcasting (het scherm naast de kiosk in de hal).

Marianne Kers
Voorzitter Wedstrijdcommissie
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Aanpassing golfregels per 1 januari 2023

Elke vier jaar, bij het verschijnen van een nieuw regelboek, wijzigen de R&A en de USGA 
enkele golfregels. Het gaat hierbij om verbeteringen en preciseringen, zodat de regels 
gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn.

Bij de regelwijzigingen in 2019 zijn de regels gemoderniseerd en drastisch veranderd. Bij 
de update van het regelboek 2023-2027 gaat het om een reguliere aanpassing en een 
beperkt aantal regelwijzigingen. Bij enkele regels wordt een overtreding per 1 januari 
2023 minder zwaar bestraft.

Het gaat te ver om bij een artikel in de Nieuwsbrief alle regelaanpassingen op te sommen 
en aan te geven wat er is veranderd. De belangrijkste wijzingen voor de golfer staan op de 
website van Golf.nl.

Komend jaar in februari of maart zal de Handicap- & Regelcommissie weer één of 
meer regelavonden organiseren voor alle leden van De Nunspeetse. Alle relevante 
aanpassingen van de Golfregels zullen dan uiteraard worden behandeld, daar waar nodig 
met voorbeelden. 

Houd daarom de website in de gaten! Hier kunnen jullie te zijner tijd de exacte data en 
tijdstippen vinden wanneer de regelavonden worden gehouden.

Mochten jullie nu al vragen hebben over de regelaanpassingen? Stuur dan een mailtje 
naar handicap@denunspeetse.nl. Wellicht wordt jouw vraag dan behandeld op de 
regelavond!

Commissie

HANDICAP & REGEL

Nieuw op golfgeschiedenis.nl

In een recent verschenen artikel vertelt archivaris Arnout Janmaat het fascinerende 
verhaal van de man die de beste amateurscore uit de geschiedenis van het Dutch Open 
noteerde.

Het zou te ver voeren om hier het volledige artikel te publiceren, maar met onderstaande 
link kun je dit stukje geschiedenis herbeleven. 

› Ga naar het artikel

https://www.golf.nl/nieuws/2022/nov/0711-wijziging-golfregels
mailto:handicap%40denunspeetse.nl?subject=
https://golfgeschiedenis.nl/publicaties/francis-francis-de-golfende-miljonair
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Oliebollenwedstrijd
Vrijdag  
30 december

Individuele vierbal stableford 
wedstrijd met hidden holes. 
De inloop is geopend vanaf 9.00 uur 
met koffie en oliebollen. 
Start wedstrijd om 10.30 uur. 
Inschrijfkosten € 5,00.



Club achter de bal

Elk jaar organiseert de winnende golfvereniging van vorig 
jaar een toernooi waarbij gestreden wordt om de Zilveren 
Ganzenveer. Het deelnemersveld bestaat uit redactieleden 
van alle golfverenigingen in Nederland die willen meestrijden 
om deze prijs. Ook de redactie van De Nunspeetse ontvangt 
hiervoor een uitnodiging en, als de agenda’s van de redactie 
het toelaten, doen we mee. ‘We’ zijn Frank Korzaan, Jos Schoot 
Uiterkamp, Wybe Jan Nauta en ondergetekende. Met zijn vieren 
zijn we vrijwillig verantwoordelijk voor de communicatie binnen 
De Nunspeetse en zorgen we voor een verzorgde website en 
interessante Nieuwsbrieven.

Bij het toernooi van de Zilveren Ganzenveer worden deelnemers 
gemengd ingedeeld waardoor je tijdens de ronde, maar zeker 
ook erna, ervaringen, wetenswaardigheden en trends met elkaar 
kunt delen. Mede daardoor is de digitale communicatie binnen 
golfverenigingen de laatste jaren sterk verbeterd.

Door Sjon Selles
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De Corona pandemie heeft ervoor gezorgd dat het 
toernooi van de Zilveren Ganzenveer een aantal 
jaren niet georganiseerd kon worden. In 2022 
kon dat wel maar het werd georganiseerd op een 
voor De Nunspeetse ongelegen moment: het was 
midden in de Jubileumperiode van onze vereniging 
en de redactie was druk met andere zaken. We 
hopen er volgend jaar weer bij te kunnen zijn.

In een ver verleden, toen ik bij een andere redactie 
van een golfclub werkzaam was, deed ik mee 
aan het toernooi dat georganiseerd werd door 
Golfvereniging Regthuys in Winkel, Noord-Holland. 
En daar neem ik u deze keer mee naar toe. Deze 
vereniging is te gast op de Golf- en Countryclub 
Regthuys. Vanaf 2003 werd, na enkele ideeën een 
driving range en een PAR-3 baan aangelegd met 
een tent fungerend als clubhuis. Tien jaar later, op 1 
juni 2013, werd gevierd dat de 27-holes baan klaar 
was voor de opening. Sindsdien is men daar trots 
op de mooie baan en staat ‘gastvrijheid’ heel hoog 
in het vaandel.

Naast de par-3 baan is er een Dijklus van negen holes en een 
Tulpenlus van negen holes. De 18 holes golfbaan van Golf- en 
Countryclub Regthuys bestaat uit drie par-5, elf par-4 en vier 
par-3 holes met een totale lengte van 5201 meter vanaf geel en 
4535 meter vanaf rood. De langste par-5 vanaf geel is hole 5 
van de Dijklus met 494 meter en vanaf rood 430 meter, waarbij 
voor beide de stroke index 5 geldt. De ‘Tulphole’ is hole 4 van 
de Tulpenlus. Dit is een par-4 met stroke index 12. De teeboxes 
op deze hole hebben de vorm van een tulpenbol en de green de 
vorm van een tulpenbloem. De fairway van deze hole is uiteraard 
smal om de stam van de bloem weer te geven. Al met al een 
mooi aangelegde hole om te zien en ook een mooie hole om 
te spelen. Als je op de teebox staat moet je oplijnen richting de 
(bij goed weer) zichtbare kerktoren van de Lucaskerk in Winkel. 
In deze toren hangt het oudste en werkende uurwerk van 
Nederland, wat dateert uit de vijftiende eeuw. Maar dit terzijde.

Voor een greenfee betaal je in 2022 €60 (mei t/m okt) of €43,50 
(nov t/m apr) voor achttien holes. De NGF en de NVG kozen 
de Golf- en Countryclub Regthuys tot golfbaan van het jaar 
2014/2015. Meer informatie kunt u lezen op www.regthuysgolf.
nl

Sjon Selles
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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.

December 2022
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