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De vele regenwolken in augustus scheerden gelukkig voor
een groot deel langs onze golfbaan. Ze deden in ieder
geval geen afbreuk aan de gezelligheid tijdens de
wedstrijden en evenementen in deze maand. Alleen de
senioren hadden een beetje pech tijdens hun maandelijks
bezoek aan een lange baan. Lees het verslag van deze
sportieve en gezellige dag verderop in deze Free Drop.
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Deelnemers aan de dames- en herencompetitie tellen de
weken af naar het eind van het seizoen. Hoe vaak kan ik
nog een slechte score wegstrepen tegen een goede zodat
ik een gunstiger positie verover op de lijst? Sommigen zijn
daar helemaal niet mee bezig en zijn aan het bedenken
hoe zij de maandag- of dinsdagavonden of
donderdagmiddagen zullen gaan invullen na september.
Maar zover is het nog niet. Nog drie weken te gaan.
In deze vijfde Free Drop van 2017 introduceren we een
nieuwe rubriek onder de naam Hoe heurt het eigenlijk?
Hierin pakt de Handicap- en Regelcommissie elke keer een
golfregel bij de kop. Aan de hand van situaties die u tegen
kunt komen op Golfpark Soestduinen zorgen zij voor uitleg
over de toepassing van de betreffende regel. Deze keer
Regel 18: de bewogen bal.
Wat jammer dat ik velen van u niet heb kunnen
enthousiasmeren om deel te nemen aan de
Clubkampioenschappen. Deze wedstrijd onder de
wedstrijden is het hoogtepunt van het jaar en het zou zo
leuk zijn als er meer golfers aan de start zouden
verschijnen. Indien u niet meedoet, komt u natuurlijk
kijken en misschien wel meedoen met de BBQ. Geef u dan
wel even op!
Carin van der Graaf

Voorwoord van het bestuur
De Free Drop van september is een feit. Als bestuur zijn wij enorm content met de wijze waarop Carin de Free Drop
vormgeeft. Wellicht ten overvloede maar er hangt een exemplaar van de Free Drop in ons clubhuis.
Zoals u wellicht weet is Otto van Voorst, wegens ziekte, verhinderd bestuursvergaderingen bij te wonen. Ondergetekende
heeft de communicatie tussen het bestuur en de diverse commissies tijdelijk van hem overgenomen.
Aan het onderhoud van onze grote TEE wordt onder leiding van voorzitter Jan Sepp hard gewerkt door een aantal vrijwilligers.
In november belegt het bestuur een vergadering met alle commissiehoofden waarin wij het afgelopen seizoen doornemen en
kijken of er verbeterpunten zijn. Vooralsnog complimenten aan de diverse commissies. De opkomst bij de heren, dames,
senioren en de maandbeker zijn uitstekend te noemen.
Dit weekend staan de clubkampioenschappen gepland. Wij hopen dat u, als u niet meespeelt, onze clubleden komt
aanmoedigen. Zondag worden de nieuwe clubkampioenen bekend. Het zou leuk zijn als u bij de huldiging aanwezig bent. U
kunt ook meedoen aan de barbecue zondagavond. Maarten Pieren heeft u hierover geïnformeerd via de mail.
De website is nu ongeveer een maand online en we hebben al diverse complimenten maar ook opmerkingen ontvangen. Ik ga
als webmaster de website updaten met een aantal foto’s van het afgelopen seizoen. Ook kunnen wij vanaf heden weer
toernooi-informatie publiceren. Al deze zaken vindt u onder het kopje Nieuws. Ook de Free Drop en de jaarkalender vindt u
hier. Er zijn opmerkingen over de gepubliceerde foto’s bij het kopje registratieleden. Deze foto’s zullen worden vervangen.
Namens het bestuur,
Adry Klomp
Webmaster

Senioren lopen Golfbaan De Hoge Dijk
De senioren organiseren voor de senioren met enige
regelmaat een dagje lange baan. Deze dag stond in het
teken van de Hoge Dijk in Amsterdam-Abcoude. Er waren
voldoende inschrijvingen, dus deze dag was bij voorbaat al
geslaagd!
´s Ochtends tussen half elf en elf uur verzamelden zich
een 26-tal senioren (min één – aangezien Emile de vijftig
nog niet is gepasseerd) in clubhuis De Houten Vier. Koffie
en appeltaart werden gretig afgenomen. De sfeer zat er
zoals altijd goed in.
De golfdag zelf begon niet echt vrolijk gezien de hoeveelheid regen die naar beneden kwam. Gelet op het feit dat het een
seniorendag is, werd het met de dag beter! Het regende nog wel, maar de hoeveelheid was niet om over naar huis te
schrijven. De start verliep voorspoedig en bijna routineus. Slechts enkelen hadden hier nog nooit gespeeld. Maar, dat mocht
de pret niet drukken. In de loop van het spel bleek dat er toch wel wat strubbelingen waren in het terrein. Behalve de
nattigheid was er niet gemaaid en dat was nou net de druppel die de emmer liet overlopen. Velen hadden last van het hoge
gras en sloegen meer plaggen gras dan bal. De eerste flights druppelden rond half vijf binnen en zij konden zich gaan
opmaken voor het après. Natuurlijk werden de kaarten geactualiseerd, de glazen gevuld en geleegd en gevuld...

Tussen half zes en zes uur werden de uitslagen bekend gemaakt door Renee die werd geassisteerd door Ria (bij gemis van
Annie). Eén uitschieter mag wel worden genoemd en dat was Gina Sepp. Zij kwam met 40 Stableford punten van de baan.
Voorwaar een hele prestatie en een applaus waard!
Na de prijsuitreiking vertrokken enkelen huiswaarts, een 19-tal maakte gebruik van het diner.
In een perfecte ambiance werd genoten van een simpele doch voedzame maaltijd en de avond duurde nog lang. Rond negen
uur ging het laatste stel naar huis in de wetenschap dat volgende maand alweer de laatste lange baan gespeeld gaat worden.
Lange baan nummer 5 – Nunspeet – 21 september! We komen eraan!
Edu Vieane

Veel wind én zon tijdens vijfde Maandbeker
Met een vol veld van 40 deelnemers en veel zon en wind ging de 5 e maandbekerwedstrijd van start.
De Strokes-trofee bij de Dames, inclusief de parkeerplaats en de mooie lunch-bon van Alpha Catering viel in handen van
Marjolein Vink met 59 slagen na een countback met Carin van der Graaf. De Stableford-prijs was net als vorige maand voor
Nolly van de Linden met 40 punten. Zij ontving een trofee en een fles bubbels van Ondernemershuis Birkstaete.
De Neary voor de Dames met een bos bloemen werd gewonnen door Miranda Hoogerdijk. Alle dames die een Birdie hadden
geslagen ontvingen van Carla Bosman een klein tasje met een vrolijke gele bal, ter beschikking gesteld door het Golfpark en
Auto Eemlandia.
Voor de Birdie-prijs was een putt off nodig tussen twee
dames met 2 x Birdie te weten Marjolein Vink en Boudien
Klein Schiphorst. Het vogelhuisje dat in de baan zal
worden opgehangen (ter beschikking gesteld door Carin en
Leo van der Graaf voor de dame met de meeste Birdies)
krijgt dit keer de naam van Boudien Klein Schiphorst.

Op de foto:
vlnr. Marjolein Vink, Bert Fugers, Boudien Klein Schiphorst

Ronald Klein Schiphorst won de Strokes-prijs met een totaal van 53 slagen. Voor hem is de parkeerplaats van deze maand
plus een trofee en een Rituals Pakket - ter beschikking gesteld door Jan & Marijke Brands. Wim Gutter nam bij de Heren de
Stableford-prijs in ontvangst met 41 punten. Hij ontving een mooie trofee en een fles bubbels van Ondernemershuis
Birkstaete.
De Nearie bij de Heren ging naar Maarten Pieren. Hij kon een mooie bos bloemen van Auto Eemlandia en Boutique des Fleurs
mee naar huis nemen. De Birdie-prijs was voor Peter Klomp met vier Birdies.
Bij de prijsuitreiking was er nog een extra prijs voor de dame met de meeste slagen. Dankzij de sponsoring van Ben Bunnik
kon Marijke Mijnlief met een grote doos chocola naar huis gaan. De kortingsbonnen voor een les bij onze golfpro Vincent
gingen dit keer naar Connie Troostheide en Ron Lettinga.

Vlnr. Nolly van de Linden, Wim Gutter, Ronald Klein Schiphorst, Marjolein Vink, Peter Klomp, Boudien Klein Schiphorst, Marijke Mijnlief, Miranda Hoogerdijk

De inschrijving voor alweer de een na laatste maandbeker op zaterdag 16 september staat weer open. Wij bedanken iedereen
die meegespeeld heeft - en natuurlijk de sponsoren - voor weer een mooie golfmiddag. Hopelijk tot de volgende keer.
De Maandbekercommissie
Carla Bosman, Annelies en Henk van Capelleveen

3x hole in one maand augustus
Twee leden presteerden het de afgelopen maand om met 1
slag in de hole terecht te komen. Leden van de Hole-in-one
Club krijgen een fles drank naar keuze voor deze
bijzondere prestatie.
In augustus viel er maar eentje:

Peter Klomp
Geen lid van de club maar wel een hole in one geslagen die
het vermelden waard is:

Peter Mijnlief

Els Verlaan
Mooie prestaties. Gefeliciteerd!

Hoe heurt het eigenlijk?
Vanaf de afslagplaats op hole 6 slaat Carin richting green
en komt linksboven in een heidestruik terecht. Carin
besluit de bal te spelen en maakt vlak naast de plek waar
de bal ligt een oefenslag. Daarmee raakt zij de bewuste
heidestruik en de bal valt nog dieper in de struik!
Wat is het juiste antwoord?
a. Carin verklaart de bal alsnog onspeelbaar, gaat terug
naar de afslagplaats en speelt de bal opnieuw en
noteert de score op de hole plus 1 strafslag
b. Carin speelt de bal en komt keurig op de green.
Omdat er geen voordeel voor Carin was (bal nog
dieper in de struik) noteert ze de score op de hole en
geen strafslagen.
c. Carin speelt de bal en noteert de score op de hole plus
drie strafslagen.
d. Carin ontwijkt de heidestruik met een drop conform
de regels want het is een vast obstakel en noteert de
score op de hole en geen strafslagen.
Stuur uw antwoord naar
redactie@golfverenigingsoestduinen.nl.

O, o die regels bij het golf. U denkt dat u ze door heeft en
dan is er toch weer de uitzondering op de uitzondering
waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet. Niet
getreurd, ik ga u helpen. Dat doe ik in mijn rol als
voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie. Om het
heel praktisch te maken ga ik uit van situaties die u op
Golfpark Soestduinen kunnen overkomen. Vandaag
verdiepen we ons in ‘de bewogen bal’ regel 18. En, voor
deze eerste Hoe heurt het eigenlijk? koppelen we daaraan
meteen maar een prijsvraag met een leuke prijs.

We trekken uit alle inschrijvingen een winnaar die
natuurlijk een vermelding krijgt in de volgende Free Drop.
U kunt de uitgebreide beschrijving van regel 18 (met zijn
uitzonderingen) uiteraard terugvinden in het Regelboekje
van de NGF of op de R&A website.
Jan Brands
Voorzitter Handicap- en Regelcommissie
Leden van specifieke commissies worden uitgesloten van
deelname. Dit ter beoordeling van de H&R commissie

Nieuws van Golfpark Soestduinen

Soest Open Golfkampioenschap
Op zaterdag 23 en zondag 24 september a.s. vindt de tweede editie van het Soest Open Golfkampioenschap plaats. Iedereen
die in het bezit is van NGF-handicap 54 of lager kan meedoen. Wordt u dit jaar kampioen?
Deelnemers worden aan de hand van hun handicap ingedeeld voor de Strokeplay (Hcp. 0-18) of Stableford (Hcp. 19-54)
wedstrijd. In beide categorieën stelt de wedstrijdleiding een dames én een heren kampioen vast.
Wint u de Strokeplay wedstrijd dan gaat u naar huis met een golfreis naar Spanje in maart 2018. De Stableford winnaar krijgt
een volledig op maat gemaakte Wilson golfset. In beide categorieën zijn natuurlijk ook mooie prijzen voor de 2 e en 3e
plaatsen gereserveerd.
Inschrijven voor deze leuke wedstrijd kan via de website van Golfpark Soestduinen. Hier vindt u het inschrijvingsformulier en
het wedstrijdreglement.

Golfschool Soestduinen golfreis Spanje. Gaat u mee in oktober?
Van 1 oktober t/m 7 oktober a.s. organiseren de golfpro’s wederom een golfreis naar het mooie Islantilla Golfresort in Spanje.
U gaat op 3 volwaardige, compleet van elkaar verschillende, 9 holes banen werken aan uw golfspel.
Heeft u Hcp 54.0, Hcp 0.0 of elke handicap daar tussenin? U bent van harte welkom! Wij zorgen ervoor dat iedereen op zijn
eigen niveau, héél veel plezier beleeft en héél veel leert. Onze kennis is inmiddels zo groot dat wij ieders spelniveau kunnen
verbeteren.
U boekt deze leerzame en gezellige golfreis via de pro’s van de Golfschool van Golfpark Soestduinen.
Download inschrijfformulier van 01-10-2017 t/m 07-10-2017.

Golfpark Soestduinen branding
Per eind augustus introduceren wij in onze ‘Wilson Only’ golfshop mooie lamswollen truien en polo’s voorzien van ons Golfpark
Soestduinen logo. Dus bent u trots op uw homecourse, kom langs en profiteer van de introductie aanbieding. In september
bieden wij een trui aan incl. 1 sleeve van 3 logo-ballen voor maar € 89,-. En de Golfpark Soestduinen polo wordt aangeboden
voor € 39,- óók incl. 1 sleeve logoballen.

Samen houden wij onze baan in topconditie
Wij werken hard om de baan in een goede conditie te houden. Dat kunnen wij echter niet alleen. Daar hebben wij uw hulp bij
nodig. U hoeft daar niet eens veel moeite voor te doen. Het enige wat wij van u vragen is:

trolley en buggy niet op de teeboxen te parkeren en er dus ook niet overheen te rijden,

niet met trolley en buggy tussen de green en een bunker door te rijden,

trolley en buggy niet te dicht op de rand van de bunker te plaatsen,

pitchmarks te repareren,

de vlag niet te laten vallen op de green maar neer te leggen,

bunkers aan te harken.
Wij hopen dat u aandacht wilt besteden aan deze punten zodat wij de baan samen met u en de greenkeeper in een
topconditie kunnen houden. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Han Overkamp en Sjoerd Leenders

