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Er gebeurde wel weer het een en ander in oktober. Deze
Free Drop staat er bol van. Golfen en bakken een rare
combinatie? Niks daarvan, dat gaat prima samen. Lees het
verslag van het Herfstboktoernooi versus de cake-bakwedstrijd.
En wat dacht u van de nieuwe winnaars van de dames – en
herencompetitie die nu pront met hun naam vermeld staan
op de borden in ons clubhuis. Ook verwelkomen we een
spiksplinternieuwe Matchplay Knock Out winnaar die
luistert naar de naam Robin. Wist u dat er op 3 oktober
cowboy meisjes gesignaleerd werden op hole 1 tot en met
9 en dat de laatste maandbeker van dit jaar twee
parkeerplaatsen opleverde die een halfjaar gebruikt mogen
worden?
November op de kalender. Alleen de Bert van den Dijsselcompetitie gaat stug de hele winter door. Er blijft blijkbaar
niet anders over dan elk zonnig en vrij moment te pakken
en een rondje te oefenen.
Carin van der Graaf

Voorwoord van het bestuur
Het golfseizoen 2017 is zo goed als afgesloten en banen zullen binnenkort hun ‘qualifiying’ wel tijdelijk opschorten. Menigeen
grijpt dit aan om te gaan lessen en trainen.
Tevreden kijken we terug op het afgelopen golfseizoen en inmiddels zijn de vele vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maakte
bedankt met een geheel verzorgde gezellige middag.
Tegelijkertijd zijn we al ruim bezig met een vooruitblik. Allereerst is daar het ontwerpen van het komende golfseizoen 2018 en
het modificeren van onze administratie zodat deze het kalenderjaar volgt.
Iets verder in de toekomst ligt het 4de lustrum van onze vereniging in 2019. Hiervoor wordt begin volgend jaar een commissie
ingesteld die een spetterend programma mag bedenken.
Nu het weer omslaat en de baan vochtiger wordt, vragen wij uw aandacht voor het manoeuvreren met de golf-/handicart. Blijf
zoveel als mogelijk op de paden of langs de zijkant van de fairway, zo kunnen we beschadigingen voorkomen. Ook het
verzoek om uw tas niet meer op de apron te plaatsen, niet vlak langs de bunkers te lopen of rijden en jazeker de pitchmarks
te repareren ook als die niet van u zijn.
Heeft u feedback en of ideeën omtrent ons spel, de reglementen, de baan of onze vereniging, mail het ons. Deze
winterperiode is bij uitstek geschikt om een en ander tegen het licht te houden en, indien nodig, aan te passen voor het
nieuwe golfseizoen.
Afgelopen winter meen ik mij te herinneren dat we maar twee keer niet konden spelen vanwege sneeuw en vorst. Hoe deze
winter gaat worden weet ik niet, wel dat het heerlijk is om lekker buiten samen met anderen met je sport bezig te zijn.
Meino Jongema

Matchplay Knock Out: zinderend tot het laatste moment
Eind september speelden de laatst overgebleven
Matchplayers om de eerste plaats in de Matchplay Knock
Out competitie. Leuk om te zien dat er toch nog een
groepje enthousiaste toeschouwers aanwezig was om deze
titanenstrijd te volgen.

De winnaar was erg verguld met het behalen van zijn prijs:
“Het blijft een niet te voorspellen spelvorm en ik had nooit
verwacht bij de start van deze competitie dat ik zover zou
komen”, gaf Robin als reactie. Lachend trakteerde hij ‘het
hele terras’ op een lekker drankje.

Het ging tussen Ab Faas en Annelies Roozenburg om de 3e
plaats. Tussen Robin Dammers en Peter Klomp werd
gestreden om de 1e plaats.
Beide koppels moesten 2x 18 holes lopen. Robin en Peter
presteerden het om daar elk nog een hole aan vast te
knopen omdat er na die 2x 18 holes nog geen winnaar
bekend was. Verhitte gezichten en enige vermoeidheid aan
het eind van een zinderende strijd die uiteindelijk, na
heeeel veeel holes, het volgende resultaat liet zien:

De redactie

1e prijs Robin Dammers
2e prijs Peter Klomp
3e prijs Ab Faas
Annelies ontving een prijs voor haar prestatie in deze
competitie.
Ronald Klein Schiphorst verzorgde de prijsuitreiking en
richtte aan elke speler een paar persoonlijke woorden.
Vlnr. Annelies Roozenburg, Robin Dammers (met kids), Ab Faas,
Peter Klomp

Hoe heurt het eigenlijk?
Bij het uitreiken van de mooie Gin van de Librije aan Gerrit van Ramshorst had ik beloofd om een eenvoudiger vraag te
stellen! Een prachtige exclusieve hapjesdoos voor 4 personen van restaurant De Librije stond op de winnaar te wachten!
HELAAS geen goede inzendingen. Dus de prijs blijft staan.
Nog even terug naar de kern van de beschreven situatie: Welke opties heeft u als de bal in een waterhindernis ligt en niet
speelbaar is met de bijbehorende consequentie.
Antwoord
Antwoord
Antwoord
Antwoord

A:
B:
C:
D:

U mag inderdaad droppen in de waterhindernis conform de regels maar dan wel met een strafslag
U moet doorspelen tot de bal de hindernis verlaat…dat zou wel eens dagen kunnen duren… nee dus
Ook niet correct want in een waterhindernis mag u de bal niet onspeelbaar verklaren
Het enige juiste antwoord. Een optie om niet te vergeten. In dit geval mag u terug naar de oorspronkelijke plek
waarvan u de bal in de hindernis speelde (hier de afslagplaats) Wij zullen hier in de voorjaarscursus uitgebreid
aandacht aan besteden.

Onze nieuwe vraag
Op een herenavond met qualifying condities spelen Roderick, Ewout en Hugo van de afslagplaats op hole twee. Roderick ligt
keurig op de green met zijn bal en Ewout en Hugo zien de twee geslagen ballen vlak naast elkaar op de voorgreen
neerkomen. Dichter bij de ballen aangekomen zien ze dat ze beiden met hetzelfde merk bal en een gelijk nummer spelen. Ze
hebben geen merkteken op de bal gezet.
Wat is het enige goede antwoord?
A. Geen probleem; beiden kiezen een bal want er is geen voordeel voor 1 van de twee spelers omdat ze bijna op een
identieke plek liggen.
B. Beiden kiezen een bal, noteren 1 strafslag en spelen verder.
C. Beiden moeten de bal verloren verklaren en terug naar de afslagplaats met 1 strafslag.
D. Ze spreken af om dit verder maar zo te laten; waar gaat het over? en spelen ieder met een bal verder.
Stuur uw antwoord naar redactie@golfverenigingsoestduinen.nl. We trekken uit alle inschrijvingen een winnaar die natuurlijk
een vermelding krijgt in de volgende Free Drop.
Leden van commissies zijn uitgesloten van deelname. Bij meerdere winnaars zal er geloot worden. Alle antwoorden zijn
zorgvuldig gecheckt door René Poot (H&R) en de NGF in voorkomende gevallen.
Jan Brands
Voorzitter Handicap- en Regelcommissie

Prachtig najaarsweer siert laatste maandbekerwedstrijd 2017
Met fantastisch najaarsweer ging de 7ee maandbekerwedstrijd met maar liefst 44 deelnemers van start. Iedereen genoot van
de zon en de sportieve prestaties van zijn flight-genoten. Na 18 holes was het gezellig napraten onder het genot van een
hapje en een drankje en natuurlijk nieuwsgierig uitkijken naar het bekend maken van de winnaars. De prijzentafel was een
feest om te zien waarmee een hartelijk dank op z’n plaats is aan de sponsoren.

De winnaars zijn
Strokes
DAMES
Alma van
Ramshorst
HEREN
Ronald Klein
Schiphorst

Stableford
Renee Zittema

Birdies
Renee Zittema

Neary
Annie Pieren

Henk van
Capelleveen

Henk van
Capelleveen

Henk van
Capelleveen

De Nearest Neary werd gewonnen door Henk van Capelleveen.

Vlnr. Wim Gutter, Gerda Haage, Ronald Klein Schiphorst, Winnie Koetje, Jan Luth, Miranda Hoogerdijk, Annie Pieren, Annelies van
Capelleveen, Alma van Ramshorst, Frans Marsé, Renee Zittema, Henk van Capelleveen, Gwynia Louis, Meino Jongema, Hetty Rademaker,
Ben Bunnik

Hartelijk gefeliciteerd allemaal! Alma en Ronald boffen
maar. Zij kunnen tot de volgende maandbeker (april 2018)
gebruik maken van hun terecht gewonnen parkeerplaats.
Goede timing!

Meino Jongma die toch met een mooi aantal van 36
stablefordpunten binnenkwam moest Henk van
Capelleveen ruimschoots voorbij laten gaan. Henk werd
met 41 stablefords eerste en Meino tweede.

Vermeldenswaardig is nog het volgende:
Gerda Haage moest het met haar behaalde aantal
Stablefordpunten op countback afleggen tegen Renee
Zittema. Toch een mooie prestatie Gerda!
Frans Marsé deed het deze keer zeker niet
onverdienstelijk. Hij kwam met 58 slagen binnen en werd
tweede op Strokes.
Het verschil tussen de heren op Stablefords was fors.

Het was weer een mooie dag en wij bedanken iedereen die
dit seizoen heeft meegedaan voor een mooi golfseizoen.
Tot volgend jaar!
Speciale dank gaat uit naar de sponsoren. Lees wie wat
doneert in een ander artikel in deze Free Drop.
De Maandbekercommissie
Carla Bosman, Henk en Annelies van Capelleveen

Cowgirls de wei in tijdens laatste damesavond
Dinsdag 3 oktober 2017 was alweer de laatste dames avond. Traditiegetrouw koppelen we daar een thema aan. Dit jaar was
het thema Cowgirls.
Gina had een rek met cowgirl kleding neergezet. Daarvan mochten de dames die binnenkwamen een blouse, rok of chilet
uitzoeken. Iedereen had, zoals vooraf was gevraagd, een cowboy hoed meegenomen. Degene met dezelfde soort kleding
vormden een flight en liepen verkleed 9 holes door de baan.
Dat was een fraai gezicht.

Gekozen was voor de spelvorm Bad Ball. Dit is een variatie op de spelvorm Foursome. Het is een wedstrijd waarbij een team
van twee spelers met 1 bal speelt. Alle teamleden slaan op elke hole hun eigen bal. Daarna ga je om en om met de bal die het
slechtst ligt verder.
Ondertussen was er in het clubhuis hard gewerkt om de tafels zo mooi mogelijk aan te kleden met kleine herfsttafereeltjes op
iedere tafel. Het zag er geweldig uit.
Na binnenkomst van de dames hebben we nog even
gezellig geborreld alvorens aan tafel te gaan.
Na het eten werden de winnaars van het gehele seizoen
bekend gemaakt en volgde een prijsuitreiking met mooie
bekers en leuke presentjes. Kanjers van dit jaar zijn:
Marion Goethals - Winnares Stableford
Marjolein Vink - Winnares Strokes en Birdies
Daarna een verrassing voor alle ladies: een workshop line
dance van Jan Sepp. Alle beentjes gingen van de vloer en
het werd een latertje. Conclusie: Te gezellig. Het was een
top afsluiting van het seizoen.
Gina Sepp en Tineke Westemijer

Marion Goethals

Marjolein Vink

Herfstboktoernooi én cake-bak-wedstrijd een succes
Prachtig herfstweer, mooie kleuren op de baan, gezellige deelnemers en heerlijke cakes – dat blijft ons bij van het
Herfstboktoernooi en de cake-bak-wedstrijd op zondag 8 oktober!
De wedstrijd ging om 13.00 uur van start met 12 flights. Na hole 9 kon je in het clubhuis 10 stukjes cake proeven en
uiteindelijk je stem uitbrengen op maximaal 2 cakes. Wat zagen ze er allemaal mooi en lekker uit! Bij het aansnijden en
uitserveren – met veel dank aan Nel Krul en Wilma Luschen – ging het uiteindelijk om de smaak. De meeste stemmen kreeg
uiteindelijk de cake van Winnie Koetje met Annie Pieren als prima tweede.
De lava cakes met Amaretto-saus van Herman van Rouwendaal verdienen het om vermeld te worden. Helaas kwamen ze te
laat binnen om door iedereen geproefd te kunnen worden.

Alle meesterbakkers van Soest
Na afloop van het toernooi bleek dat er in de verschillende
categorieën dezelfde personen bovenaan waren geëindigd.
Bij de dames waren dit Marjolein Vink en Annie Pieren.
Uiteindelijk werd besloten dat Annie Pieren met 58 slagen
de Strokes prijs bij de dames mocht ontvangen. Marjolein
Vink kreeg met 38 punten de Stableford prijs. De Neary
voor de dames werd gewonnen door Inge Vlot.
Er waren diverse dames met 2 Birdies. Zij konden iets
uitzoeken van de prijzentafel.
Ronald Klein Schiphorst won bij de heren de Strokes prijs
met een totaal van 49 slagen. Hij had ook met 41 de
meeste Stableford punten. Door de regel dat één speler
niet in beide categorieën de prijs kan winnen, ging de
Stableford prijs uiteindelijk naar Maarten Pieren met 39
punten. De Nearie bij de heren ging naar Gerrit van
Ramshorst. Ronald sloeg met 6 stuks ook de meeste
Birdies.

Er was een loting voor 2 stukken prachtig (wild)vlees van
de poelier. Heel wat loten waren er gekocht. De gelukkige
winnaars waren Chris Scheffers en Inge Vlot.
Het putten met kastanjes ging een aantal deelnemers
beter af dan het gewone puttwerk! Karin van de Goede,
Winnie Koetje en Bert van ‘t Net haalden alle drie 35
punten. Zij mochten iets uitzoeken van de prijzentafel.
Na afloop was er een smakelijke maaltijd met
paddenstoelensoep en hazenpeper om het herfstthema af
te sluiten.
Wij bedanken iedereen die bijgedragen heeft aan deze
mooie golfmiddag. Het laatste fun-toernooi dat de
Evenementencommissie dit jaar organiseert is het Glow in
the dark/Wintertoernooi op 4 november.
De Evenementencommissie

Damesdag - Een dag met een gouden randje
Op 29 september trok een groep van 16 dames richting Zwolle waar op Golfclub Zwolle de damesdag was georganiseerd. Na
de ontvangst met een kopje koffie en wat lekkers ging iedereen de baan in.
De een sloeg een mooie bal en de ander een wat mindere. Maar dat was eigenlijk niet echt van belang. Heerlijk buiten zijn in
de mooie natuur met een zonnetje en gezellig gezelschap. Wat wil je nog meer?
Na afloop was er gezorgd voor een lekker drankje met mooie hartige hapjes en was het tijd voor de prijsuitreiking. Dit jaar
gingen de prijzen naar:
 Nathalie Röder – winnares Strokes en winnares Stableford
 Winnie Koetje – winnares Birdies
Met veel trek deden de dames zich tegoed aan een dagschotel waarbij ze konden kiezen uit vis of vlees. De kopjes koffie met
wat lekkers ronden deze gezellige dag in stijl af en toen was het tijd om naar huis te gaan.
Volgend jaar weer en misschien met de heren samen? Gezien de geringe belangstelling voor dit evenement bij zowel de heren
als de dames is dat wellicht het overwegen waard.

Vlnr. Renee Zittema, Wilma Luschen, Winnie Koetje,
Tineke Westemijer

Vlnr. Winnie Koetje, Marion Goethals, Renee Zittema

Alle damesdag deelneemsters

Tineke Westemijer

Senioren sluiten vrijwel droog seizoen feestelijk af
Wat een geweldig seizoen hebben de senioren dit jaar gehad. Alle donderdagen droog weer, slechts 1 donderdag met regen.
De competitie ging van start onder leiding van de nieuwe commissie Annie Pieren, Renee Zittema en Jan Luth.
Indeling voor de wedstrijden werden gemaakt door de kaarten uit te schrijven en in te delen, door een lot uit de hoge hoed of
door een speelkaart te trekken. De dagwinnaars werden elke keer bekend gemaakt door een enthousiaste Renee en Annie.
Op 5 oktober werden de uitslagen over de twaalf beste wedstrijden bekend gemaakt. Na de borrel maar voor het buffet
opende Renee de prijs uitreiking door eerst haar bevindingen ook namens Annie uit te spreken over haar eerste seizoen: “Het
voelde als een heel warm bad”.
De winnaars zijn

DAMES

HEREN

Strokes

Stableford

1e Marjorie Jonkers (59,75)

1e Marjorie Jonkers

(36 Stb pt)

2e Annie Pieren

(35 Stb pt)

3e Ria Strooker

(34 Stb pt)

1e Bert Strijker

(36 Stb pt)

2e Jan Sepp

(35,83 Stb pt)

3e Jos Meesters

(35,08 Stb pt)

1e Jan Sepp (57,50)

Birdies
Annie Pieren

Ron Lettinga

Vlnr. Bert Strijker, Marjorie Jonkers, Jan Sepp

Ron Lettinga, Annie Pieren

Vlnr. Jos Meester, Ria Strooker, Jan Sepp

De nummers 1 van dit seizoen konden een trui uit de shop kiezen en voor Marjorie ook nog een polo. Door het Golfpark
beschikbaar gesteld. Han en Sjoerd bedankt.
De feestelijke avond ging na de prijsuitreiking van start en werd muzikaal omlijst door accordionist Rob Richmond met vrolijke
liedjes uit de oude doos. Deze werden uiteraard vrolijk meegezongen. Rob bedankt namens ons.
De uitslagen werden wekelijks door Ron Lettinga verwerkt. De uitnodigingen voor de lange baan kregen we via Edu Vieane.
Helaas gaan zij de club verlaten. Voor ons jammer, maar we verliezen hen niet uit het oog.
Ik vond het een geweldig seizoen en zie ernaar uit om het volgende seizoen weer met Renee en Annie te zorgen voor de
organisatie van de seniorenmiddag.
Teamcoördinator Senioren Jan Luth

Ingekomen bericht
Van Annelies Roozenburg ontving de redactie een hart
onder de riem gericht aan nieuwe leden.
Nooit gedacht dat ik nog eens lid zou worden van een
golfclub (elitair en duur) en zeker nooit gedacht dat ik
golfen leuker zou gaan vinden dan tennis, en tennis speel
ik al heel lang.
Mijn hcp 54 had ik vorig jaar met een ANWB cursus al
gehaald op Golfpark Soestduinen. Maar een
schouderoperatie gooide roet in het golfen om te beginnen.
Totdat ik een jaar later op de website las dat er een open
dag op 30 april was en dat veranderde alles.
Een warm onthaal door leden van de golfclub, zelfs liep
een lid een paar holes met me mee, en een leuk aanbod
van Han, lid worden inclusief golflessen, maakte dat ik ter
plekke lid werd en die zelfde week nog met golflessen
begon.
Omdat ik graag mensen van de golfvereniging wil leren
kennen en veel wil golfen, deed ik gelijk mee met de
Seniorenmiddag, al had ik geen idee van qualifying lopen
en een kaart invullen. Maar iedereen was zeer behulpzaam
en het was ontzettend gezellig, dus ik ben nog steeds
zoveel mogelijk op donderdagmiddag van de partij. Vooral
ook, omdat je steeds in een andere flight speelt en zo veel
mensen leert kennen. En wat heel leuk is, die
seniorenmiddagen gaan gewoon de hele winter door!
En toen kwam er een uitnodiging dat alle leden zich
konden inschrijven voor de Matchplay Knock Out wedstrijd.
Ook al had je handicap 54. Gewoon meedoen dus, dacht
ik, waarom niet, zeker omdat er eerst gespeeld werd in
poules. Dan lag ik er tenminste niet gelijk na de eerste
wedstrijd uit. Het werden uiteindelijk geen drie wedstrijden
in de poule, maar zelfs zes! Ik heb er ontzettend veel
plezier aan beleefd, maar dat staat vast ergens anders in
de Free Drop.

De golfvereniging organiseert veel leuke wedstrijden, waar
je dus met HCP 54 gewoon aan mee kunt doen. Dit stukje
is dus ook een uitnodiging aan nieuwe leden, die denken,
dat ze eerst heel goed moeten kunnen golfen, voordat ze
aan zoiets mee kunnen gaan doen. Ik ontmoet jullie graag.
En hopelijk blijven de commissies, die dit soort wedstrijden
organiseren (mijn complimenten), er ook voor zorgen, dat
er veel mogelijkheden blijven voor leden met een hoge
handicap.
Annielies Roozenburg

Annelies Roozenburg ontvangt prijs van
Ronald Klein Schiphorst n.a.v. behaalde 4e
plaats in Match Play Knock Out competitie

Sponsoren maandbeker bedankt
Tijdens het afgelopen jaar genoten deelnemers aan de maandbeker van prijzen die beschikbaar werden gesteld door onze
sponsoren. Een goede hulp om sponsoren aandacht te geven is de fraaie banner die Ben Bunnik heeft gemaakt. Nu alle
maandbekers zijn gespeeld vragen we nog eenmaal uw warme aandacht voor de gulle gevers. Fantastisch dat jullie dit doen!
Alpha Catering
Jan en Marijke Brands
Ondernemershuis Birkstaete
Soest
Auto Eemlandia

:
:
:

Boutique des Fleurs
Leo en Carin van der Graaf
Buro Bouwstof /
Ronald Klein Schiphorst
Bunnik etalage & interieur styling
Peter Klomp Dakdekkersbedrijf
Soest
Vincent McKeon

:
:
:

bon voor een lunch-bij-u-thuis voor 4 personen voor de winnaar Strokes Dames
Rituals-pakket voor de winnaar Strokes Heren
flessen heerlijke bubbels voor de winnaar Stableford
Heren, Birdies Heren en Stableford Dames
etagière voor de winnaar Birdies Dames en in samenwerking met Boutique des Fleurs
boeketten voor de Neary Dames en de Neary Heren.
Het geweldige bord bij één van de parkeerplaatsen is ook aangeboden door Auto
Eemlandia
samen met Auto Eemlandia de hierboven genoemde mooie boeketten
vogelhuisje in de baan met naamvermelding voor winnaar Birdie Dames
Nearest Neary prijs, ook wel genoemd Ron’s Ball

:
:

de banner en iedere maandbeker een verrassingsprijs
verzorgt regelmatig verrassingsprijzen

:

Golfvereniging Soestduinen

:

een kortingsbon op een golfles bij hem voor één van de deelnemers op de onderste
10 plaatsen
twee parkeerplaatsen voor de winnaars Strokes Dames en Heren en de beeldjes en
plaquettes die de winnaars van de Strokes en Stableford bij zowel de Dames als de
Heren iedere maandbeker ontvangen

:

Namens ons en ongetwijfeld namens vele leden onze hartelijke dank aan deze sponsors.
De Maandbekercommissie 2017 èn 2018

Bestuur bedankt vrijwilligers en sponsoren met feestelijke bijeenkomst
Op uitnodiging van het bestuur kwamen 35 vrijwilligers en sponsoren op 29 oktober naar het clubhuis. Zij werden door het
bestuur onthaald met koffie en gebak en woorden van dank van voorzitter Jan Sepp. Daarin onderstreepte hij het belang van
vrijwilligers. “Want”, zo zei hij, “zonder vrijwilligers geen aantrekkelijk functionerende vereniging”. Ook de sponsoren werden
bedankt voor hun bijdragen aan de vaak rijkelijk gevulde tafels met prijzen.
Met 35 man de baan in om Cross Country te spelen over 6 holes die voor deze gelegenheid allemaal net iets langer in afstand
waren dan gebruikelijk. Even uit de comfortzone.
Daarna werden de gasten door het bestuur bediend met een borrel en happen en kreeg het hele gezelschap een uitstekend
buffet aangeboden door Golfpark Soestduinen. Vanaf deze plaats nog hartelijk dank aan Han Overkamp voor deze gulle gave.
Na een gezellig samenzijn en een groepsfoto keerde iedereen tevreden en met zin in het volgende golfseizoen huiswaarts.
De redactie

Wilt u meer weten over de activiteiten van Golfpark Soestduinen kijk dan op www.golfparksoestduinen.nl

