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Augustus op de kalender. De vijfde maandbeker is
overboekt en een prachtig toernooi in september is in het
vooruitzicht. U doet toch zeker ook mee aan het
Clubkampioenschap in september? Ik snap best dat het
voor de beginnende golfer een beetje eng is om aan zo’n
toernooi mee te doen. Maar, wat heeft u eigenlijk te
verliezen? Het is juist een heel mooi moment om te
ervaren waar u staat in uw ‘golfcarrière’. Spelen met wat
wedstrijdspanning maakt ook onderdeel uit van golf en
geeft een hele andere dimensie aan deze leuke sport. Mag
ik u ontmoeten op 9 of 10 september? Het is zo’n
spannende en leuke wedstrijd. Ook als toeschouwer bent u
natuurlijk van harte welkom. Niets leuker dan met een
groot applaus verwelkomd te worden in het clubhuis.
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Dan moet mij nog even wat van het hart. Zelf speel ik
zeker vier keer in de week op Golfpark Soestduinen. Het is
jammer en ergerlijk dat ik zo vaak de pitchmarks van
anderen moet repareren en bunkers aan moet harken.
Beste golfvrienden het is ook in uw eigen belang dat onze
baan er mooi en speelbaar bij ligt. Is het niet een kleine
moeite en een groot gebaar naar uw medespelers om toch
even door die knieën te gaan? Of als u dat zelf minder
goed kunt een flightgenoot te vragen om te helpen. Laten
we onze mooie baan samen mooi houden. Wie de schoen
past, trekke hem aan. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Carin van der Graaf

Voorwoord van het bestuur
De zomer is in volle gang. Steeds mis je weer leden die elders vakantie vieren. Zelf was ik met de caravan in centraal
Frankrijk. Geen golfclubs mee, maar toch gegolfd. Nou ja, gegolfd. Naast onze camping was een golfbaantje en ik dacht leuk,
ga ik toch effe spelen. Bleek dit Swin Golf te zijn. Nooit van gehoord. Blijkt het toch iets groots te zijn in die contreien. Voor
een fee van €3,50 heb je een uurtje lol met een aparte club, een grote rubberen golfbal, holes zo groot als een emmer en dit
alles op een keurig gemaaid weiland. Swin Golf: Google en Youtube geven leuke filmpjes.
Op Golfpark Soestduinen is het business as usual. Lekker golfen in het zonnetje. De Evenementencommissie gaat onverdroten
voort met als wapenfeit het Casino Royale van 22 juli met daarbij de klapper van de avond: Abe Cramer en Ben Bosman. Of
was het andersom? Echt top!
Uw bestuur zat niet stil en kan u het volgende melden:
 De Grote TEE is van zijn steun gehaald en staat klaar voor een noodzakelijke opknapbeurt. Jan Sepp komt nog wat
handige handjes tekort voor het schuren en in-oliën etc. Wie van u gaat Jan helpen zodat de TEE er weer spic en span bij
staat vóór het Clubkampioenschap van 2017?
 Het onderwerp Handicart hebben wij aangestipt bij Golfpark Soestduinen en zij pakken dit verder op.
 Het plaatsen van een AED vergt nader onderzoek.
 De nieuwe verenigingswebsite krijgt al aardig vorm en is straks mobielvriendelijk.
 Onze ledenadministratie is grondig afgestoft en oneffenheden zijn gladgestreken. Mocht er toch nog iets zijn, schroom
niet om het ons te melden.
Op de vraag om te reageren op de eventuele ontwikkeling van een nieuw logo (zie Free Drop juli ’17) zijn slechts een paar
reacties ontvangen. Graag hoort het bestuur uw mening. Laat van u horen!

Onze Handicap-en Regelcommissie ging afgelopen weekend aan de slag met de NGF-rekentool om onze Par-3 handicaps beter
in lijn te brengen met de lange-baan-golf-wereld. Dat was een hele klus. Alle leden zijn daarover per e-mail geïnformeerd.
Rest mij de wedstrijdcommissie succes te wensen met het voorbereiden en organiseren van het Clubkampioenschap dat op 9
en 10 september gehouden wordt. Dat is toch elk jaar weer een heel karwei. Heeft u zich al ingeschreven?
Meino Jongma

Nieuwe winnaars maandbeker juli
De Strokes-trofee bij de Dames, inclusief de parkeerplaats en de lunch-bon van Alpha Catering viel in handen van Annie
Pieren met 62 slagen, na een countback met Boudien Klein Schiphorst. De Stableford-prijs was voor Nolly van de Linden met
37 punten. Zij ontving een mooie trofee en een fles bubbels van Ondernemershuis Birkstaete. Er zat een fout in de telling van
Gina Sepp. Zij bleek later ook 37 punten te hebben. Op countback zou de prijs alsnog naar Nolly zijn gegaan.
De Neary voor de Dames werd gewonnen door Adry
Klomp. Naast een mooie bos bloemen van Auto Eemlandia
en Boutique des Fleurs ontving zij ook Ron’s ball voor de
Nearest Neary - een uniek kleinood ter beschikking gesteld
door Ronald Klein Schiphorst. Voor de Birdie-prijs was een
put off nodig tussen zes dames met 1 x Birdie te weten
Thea van Buuren, Marion Goethals, Carin van der Graaf,
Adry Klomp, Nolly van de Linden en Gina Sepp. Het
vogelhuisje dat inmiddels in de baan hangt (ter
beschikking gesteld door Carin en Leo van der Graaf voor
de dame met de meeste Birdies) heeft de naam van Adry
Klomp gekregen.
Put off dames

Vlnr. Peter Klomp, Adry Klomp, René Poot, Nolly van de Linden, Jan Hofman, Nelly Krul, Annie Pieren

Peter Klomp won de Strokes-prijs met een totaal van 52 slagen. Voor hem is de parkeerplaats van deze maand plus een
trofee en een Rituals Pakket - ter beschikking gesteld door Jan en Marijke Brands. Jan Hofman kon bij de Heren de
Stableford-prijs in ontvangst nemen met 41 punten. Hij ontving een mooie trofee en een fles bubbels van Ondernemershuis
Birkstaete. De Neary bij de Heren ging ook naar Peter Klomp. De Birdie-prijs was voor René Poot met vier Birdies.
Bij de prijsuitreiking was er nog een extra prijs voor de 15 e dame. Dankzij de sponsoring van Ben Bunnik ging Marie-Hélene
van der Wijngaard met een grote pot koekjes naar huis. De kortingsbon voor een les bij onze golfpro Vincent ging naar Nelly
Krul.
Dank aan alle deelnemers - en natuurlijk de sponsoren - voor de mooie golfmiddag. Hopelijk tot de volgende keer.
De Maandbekercommissie
Carla Bosman, Annelies en Henk van Capelleveen

Casino Royale
Op zaterdag 22 juli ging om 12.30 uur het wedkantoor open. Onder leiding van Vincent, the bald headed bookie, kon er
gewed worden op:




het aantal behaalde netto en bruto slagen van drie van te voren bepaalde teams
het totaal aantal Birdies
de afstand van de Nearies

Gezien de stapel Betting Slips sloot menigeen een of meerdere weddenschappen af. En met
veel succes. Na heel wat rekenwerk (met dank aan Henk, Karin en Nel) konden na de
wedstrijd mooie bedragen uitgekeerd worden. Wim Gutter was een van de gelukkigen. Hij
scoorde op diverse onderdelen.
De wedstrijd ging om 14.00 uur van start met 12 flights.
Soms stroopte het daardoor ergens op, maar het weer was
prima en er was bij het clubhuis een heerlijk fris fruithapje
voor de deelnemers klaargezet.
Er was een extra activiteit op de putting green. Alle holes
waren voorzien van een kaart met punten. Je moest met
maximaal vijf ballen 21 punten zien te halen. Dat is 19
deelnemers gelukt. Zij konden iets uitzoeken van de
prijzentafel.
Bijzonder was ook dat er ergens op de fairway van elke
hole een ring was geplaatst. Kwam je daar met je afslag
(gewild of ongewild) in terecht, dan kon je een van de
prijzen die daar lagen meenemen.
De Strokes-prijs bij de Dames viel in handen van Nathalie
Roder met 57 slagen. De netto prijs was voor Irma van
Leusden met 48. De Neary voor de Dames werd ook
gewonnen door Nathalie. Net als Karin van de Goede, Carla
Bosman en Renée Zittema sloeg zij ook twee Birdies.
Rob van der Heijden won bij de Heren de Strokes-prijs met
een totaal van 52 slagen. Bert van de Kaa kwam die
middag binnenlopen om een rondje te golfen, kon nog net
meedoen met zijn eerste wedstijd en won meteen de netto
prijs bij de Heren met 40 slagen. De Neary bij de Heren
ging naar Jan Luth. Henk van Capelleveen en Rob van der
Heijden sloegen allebei vier Birdies.
Bij de prijsuitreiking werd er nog een extra prijs
uitgedeeld. Er waren twee grote vleespakketten ter
beschikking gesteld door Metsel en Timmerbedrijf B. v.d.
Goede. De gelukkige winnaars waren Jan Luth en Petra
van Rouwendaal.

De BBQ bereid door Sjoerd en zijn team vond gretig aftrek. Om 20.00 uur gingen de blackjack tafels open, geleid door onze
ervaren croupiers Bennie van de Goede en Herman van Rouwendaal. Wie wilde, kon ook hier een gokje wagen…
En toen kwam om 20.30 uur onze Mystery Guest aan –
Ben Kramer, uitgenodigd door Abe en Carla Bosman van
Auto Eemlandia. Wat een feest was dat! Wat kan die man
zingen en wat wist hij in korte tijd een mooie sfeer neer te
zetten met bekende nummers van hemzelf en anderen. De
handen gingen omhoog en de voeten van de vloer, er werd
luidkeels meegezongen en Abe kreeg de kans om af en toe
met Ben mee te zingen - en dat deed hij goed! Na ruim
een uur optreden sloot Ben af met het lied My way. Alle
aanwezigen waren het erover eens dat dit exclusieve
optreden in besloten kring een fantastisch evenement was.
Grote dank daarvoor!
Ben bleef nog even gezellig hangen en hij kreeg zelfs nog
de kans even een bal te slaan op de verlichte driving range
onder leiding van Sjoerd! Wellicht een nieuwe
leskandidaat?
De blackjack tafels gingen weer open en tot 24.00 uur
bleef het nog gezellig in en buiten het clubhuis.
Wij bedanken iedereen die bijgedragen heeft aan deze mooie golfmiddag en fantastische avond!
Omdat er in augustus en met name in september al veel golfactiviteiten op de agenda staan, is het volgende toernooi van de
Evenementencommissie pas weer op 8 oktober – het Herfstboktoernooi.
De Evenementencommissie

Uw handicap aangepast op 29 juli
De Handicap- en Regelcommissie paste op 29 juli jl. alle
handicaps die bij Golfvereniging Soestduinen geregistreerd
staan aan. Voor u geldt dat u vanaf 29 juli met een nieuwe
handicap speelt op alle banen die u bezoekt. Golfpark
Soestduinen hangt de nieuwe tabellen met course rating
en slope rating op het mededelingenbord in de gang van
het clubhuis en op het nieuwe informatiebord bij teebox
1/10. Alle veranderingen zijn vanaf 29 juli 2017 van kracht
en aangepast in E-Golf4U voor bij Golfvereniging
Soestduinen geregistreerde leden.
Alle leden zijn op 29 juli per e-mail geïnformeerd.
Handicap- en Regelcommissie
Jan Brands, voorzitter

Vlnr. Ron Lettinga, Leo van der Graaf, René Poot en Jan Brands

Ringslang gespot
De natuur is onlosmakelijk verbonden aan golfbanen in ons
land. Ook op Golfpark Soestduinen wemelt het van grote,
kleine, schattige en niet schattige beesten. Twee weken
geleden kruiste zo’n niet schattig beest mijn pad. Het bleek
een jonge ringslang te zijn. Mijn flightgenoot Gina Sepp
wist hem op de gevoelige plaat vast te leggen. Voor wie
geen idee heeft waar ik het over heb hierna wat
wetenswaardigheden van een ringslang op een rijtje:
 De ringslang (Natrix natrix) is de grootste slang van
Nederland.
 De ringslang is niet giftig.
 Vrouwtjes bereiken een lengte van 120 cm, soms zelfs
130 cm, mannetjes worden niet langer dan zo’n 90 cm.
 Ringslangen zijn duidelijk herkenbaar aan hun ring, die
bestaat uit twee zwarte en twee gele vlekken in de nek
die een ring lijken te vormen.
Voor mensen met ofidiofobie… Geen paniek! Net als alle
andere wilde dieren zijn ook ringslangen er niet voor in om
nader kennis met u te maken.
Carin van der Graaf

2x hole in one maand juli
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 juli waren de gelukkigen:

Annie Pieren

Peter Klomp
Gefeliciteerd!

De redactie ontving van Otto van Voorst het volgende bericht
Lieve golfvrienden,
Zoals de meeste zullen weten ben ik kortgeleden geopereerd aan darmkanker. Een kwaadaardig gezwel in de dikke darm en
een in mijn endeldarm moesten echt worden verwijderd, de vier uur durende operatie is best wel heftig geweest kan ik jullie
zeggen. Ik dacht na een dag of vijf naar huis te kunnen, maar het zijn er tien geworden. Door deze operatie heb ik nu een
definitieve dikke darm stoma gekregen. Na een paar dagen lekker thuis te zijn, kreeg ik echter problemen met de stoma wat
resulteerde in een nieuwe operatie wat begin augustus hopelijk gaat gebeuren. Langs deze weg wil ik allen bedanken voor de
lieve, mooie kaarten en beste gezondheidswensen. Het deed mij en Lies echt goed te weten dat jullie aan ons dachten. Als ik
straks weer hersteld ben zal ik zeker weer veel komen golfen, maar nog even wachten dus. Ik mis jullie en de golfbaan.
Hartelijke groeten,
Otto van Voorst, Kieftveen 30, 3781 PP Voorthuizen

Nieuws van Golfpark Soestduinen

Bestellen met NGF-pas voorlopig in de koelkast
Het was een prachtig plan het ‘bestellen van drankjes e.d. via de NGF-pas’. Het blijkt helaas dat de helft van de NGF-passen
niet door de paslezer wordt herkend. Diezelfde passen doen het vaak wel in de E-Golf4U-lezer. Wij hebben geconcludeerd dat
het echt niet aan uw pasje ligt. De leverancier van het kassasysteem is hiervan op de hoogte gesteld en die verwijst ons naar
de NGF. Oftewel we worden van het spreekwoordelijke kastje naar de muur gestuurd. Omdat we geen bevredigende reactie
van beide partijen ontvingen, hebben we besloten dit project voorlopig in de koelkast te zetten. We hebben de NGF-pasjes
dus niet meer nodig om uw bestelling op te nemen en bonnen aan te maken.
Wij vertrouwen op uw begrip in deze en verzoeken iedereen het laten staan van een bon zoveel mogelijk te vermijden. Dat
voorkomt lastige discussies.

Soest Open Golfkampioenschappen
Vanaf 7 augustus kondigen wij de Soest Open Golfkampioenschappen aan. U kunt zich vanaf dat moment inschrijven voor de
strokeplay of stableford wedstrijd en hele mooie prijzen winnen. De kampioenschappen worden gehouden op 23 en 24
september op Golfpark Soestduinen. Meer informatie en inschrijven vanaf 7 augustus op www.golfparksoestduinen.nl.

Nieuw informatiebord bij teebox 1/10
Dit informatiebord mag u niet missen voordat u een rondje loopt. Het zorgt ervoor dat u goed voorbereid de baan ingaat. Op
dit bord staat namelijk actuele informatie over wat er te doen is op en rond de baan, de local rules, (tijdelijke) richtlijnen over
de baan en natuurlijk de handicaptabel.

Regels zijn er niet voor niets
Er zijn een paar regels in de baan die de laatste tijd helaas met voeten worden getreden. Pitchmarks worden slecht
gerepareerd, wij zien regelmatig leden vissen naar waterballen, bunkers worden slecht aangeharkt en zelfs teemarkers
worden eigenhandig verplaatst. En dit laatste is in verband met het onderhoudsschema van de teebox absoluut niet
toegestaan. Daarnaast neemt het aantal peuken dat op het terras naast de asbak belandt aanzienlijk toe. Wij zouden het erg
op prijs stellen als de rokers onder ons een asbak gebruiken. Mogen wij op alle punten op uw medewerking rekenen?
Han Overkamp en Sjoerd Leenders

