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Mijn hemel wat is september een prachtige maand om op
terug te kijken. Wat is er veel gebeurd en wat werd ik er
blij van. Sportieve uitdagingen met emotionele ontladingen
tijdens de Clubkampioenschappen, het publiek dat zich op
die laatste dag installeerde op het terras van het clubhuis,
jeugdleden die in beeld komen, een maandbeker met
wederom veel prijzen en winnaars, een actieve
seniorenclub, de inzet om onze TEE op te knappen,
enzovoort. Het zou allemaal niet gebeuren zonder
vrijwilligers die zich inzetten om wedstrijden en
evenementen te organiseren en bestuurlijk aan de
touwtjes te trekken. Bravo mensen, weet dat iedereen blij
is met jullie.
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Ik verwees net al even naar de jeugd die langzaam maar
zeker weer vaste voet aan de grond krijgt bij onze club.
Het is echter ook de enige groep die schreeuwt om een
stuk ondersteuning van vrijwilligers. Lees de oproep voor
vrijwilligers verderop en denk eens na of u daar een rol in
kunt spelen.
Als deze Free Drop verschijnt, zijn de laatste dames en
heren competitieavonden gespeeld en zijn de winnaars
bekend. Langzaam maar zeker komt er een eind aan het
golfseizoen. Maar, het is nog niet helemaal voorbij. Op 8
oktober organiseert de evenementencommissie het
Herfstbok toernooi en de cake-bak-wedstrijd. Voor de
bakwedstrijd kunt u zich nog inschrijven. Dan is er nog een
maandbeker te gaan op 15 oktober én op 4 november
vindt het Glow in the Dark toernooi plaats.
Sommige golftassen verdwijnen daarna voor langere tijd
naar de schuur of de zolder. Mijn motto voor de
aankomende periode is: In de winter trainen, in de zomer
daarvan de vruchten plukken en lekker spelen. Ik hoop u
te zien.
Carin van der Graaf

Voorwoord van het bestuur
Er was eens een grote TEE welke op de golfbaan stond. Hij was er ooit neergezet voor de golfvereniging als
aandenken. De hele golfvereniging vond dat hij daar zo mooi stond en vond hem een aanwinst voor de golfbaan.
Maar de jaren verstreken en veel leden begonnen zich zorgen te maken over de TEE, want hij verkleurde en
verloor zijn glans. Hij was niet uit de gedachten van de leden. Ze maakten er zelfs een punt van op de
jaarvergadering. Er moest actie ondernomen worden voordat het te laat was, riepen de leden. De voorzitter deed
een oproep in de Free Drop en dat heeft hij geweten. Hij zou namelijk alles regelen. Vrijwilligers konden zich
aanmelden om de TEE uit zijn lijden te verlossen. Die aanmeldingen kwamen ook spontaan. Maar, toen puntje bij
paaltje kwam stond de voorzitter er alleen voor. Dus vroeg de voorzitter het aan iemand die zich niet had
aangemeld als vrijwilliger. Deze golfer genaamd Wim de Beer wilde wel helpen.
Eerst moest de TEE verplaatst worden. Nadat de voorzitter op een herenavond om hulp vroeg sprong spontaan
bijna het hele terras tegelijk op. Wat een saamhorigheid en dat allemaal voor een TEE. Nee, die TEE was niet uit
de gedachten van de leden.
Toen werd er geschuurd en nog eens geschuurd. Er werd gebeitst en gelakt. De TEE werd steeds mooier. Als je
dan toch bezig bent, doe je gelijk het frame. Deze keer geen zwart, maar zwart met een zilver tintje, dat zou
heel mooi staan.

Het herplaatsen was nog wel een uitdaging want de
TEE was een gewichtig stuk en hoe krijg je hem
terug op zijn plek. Redder in nood was Jan van
Buuren van het gelijknamige bedrijf Jan van Buuren
transportonderneming. (zie foto's). Na wat bellen en
enig overleg met de voorzitter wilde hij de TEE zelfs
gratis plaatsen.
En daar staat hij nu. Op zijn oude vertrouwde plekje,
stralend te glanzen op zijn nieuw geschilderde frame.
Helemaal klaar voor de komende jaren.
Jan Sepp

Clubkampioenschappen 2017
Spanning ontlaadt zich na laatste hole
Zaterdagochtend verschenen de Stableford deelnemers aan een regenachtige start. Wat dat betreft troffen zij het
niet. Later werd het droger en hadden de Strokeplay deelnemers meer geluk met het weer. Na zaterdag bleef het
tot op het laatste moment spannend bij Strokeplay zowel bij de dames als de heren. Marjolein Vink én Ronald
Klein Schiphorst konden alle spanning van hun schouders laten glijden na de laatste hole en reageerden allebei
geëmotioneerd op hun overwinning. Ook bij Stableford zat de top drie elkaar op de hielen.
Winnaars 2017
Stableford dames
1e Joke Verstoep 134 pt
2e Renee Zittema 129 pt
3e Adry Klomp
122 pt

Strokeplay dames
1e Marjolein Vink
2e Annie Pieren
3e Alma van Ramshorst

239 st
245 st
264 st

Stableford heren
1e Haye Volbeda
2e Collin Willems
3e Edu Vieane

Strokeplay heren
1e Ronald Klein Schiphorst
2e Peter klomp
3e Niels van der Graaf

217 st
223 st
224 st

137 pt
135 pt
130 pt

Jeugd vermelding
Morris Jan Kirsten 136 pt
Top gedaan kanjers, jullie zijn onze nieuwe Clubgiganten!

Vlnr. Marjolein Vink, Annie Pieren,
Alma van Ramshorst

Vlnr. Niels van der Graaf, Ronald
Klein Schiphorst, Peter Klomp

In het midden Moris Jan Kirsten

Vlnr. Jan Sepp, Joke Verstoep,
Maarten Pieren

Haye Volbeda

Renee Zittema

Maarten Pieren en Adry Klomp

Vlnr. Jan Sepp, Maarten Pieren,
Collin Willems

Vlnr. Jan Sepp, Maarten Pieren,
Edu Vieane

Organisatie
De clubkampioenschappen zijn qua organisatie voor de vereniging het grootste toernooi. Ver van te voren moet
al van alles geregeld worden om het toernooi te laten slagen. Dan is het uiteraard fijn te constateren dat het
goed verloopt en dat deelnemers tevreden naar huis gaan.

Vlnr. Thygo Hoogendoorn, Sjoerd Leenders,
Morris Jan Kirsten, Annemieke Verkerk

Jeugd
Aan de late kant werd de wens geuit dat ook twee
jeugdleden zich zouden kunnen inschrijven voor de
Clubkampioenschappen. Zij hadden echter niet
voldaan aan het criterium dat deelnemers moeten
aantonen nl. dat zij vijf officiële (qualifying)
wedstrijden hebben gelopen. Besloten werd dat zij
buiten mededinging mee mochten doen en daarmee
niet aanmerking konden komen voor de 1e, 2e en 3e
prijs. Voor het geval ze wel zover zouden komen
hadden we uiteraard wel een mooie prijs geregeld.
De twee jeugdleden Thygo Hogendoorn en Morris Jan
Kirsten deden mee en niet zonder resultaat. Morris
Jan kwam met 136 Stableford punten binnen. Mooie
prestatie Morris Jan!
Volgend jaar gaan we voor de jeugd officiële
wedstrijden organiseren zodat ze kunnen voldoen
aan het wedstrijdreglement en zich kunnen
voorbereiden op de Clubkampioenschappen.

Uitslag Stableford hele bevalling
Het was dit jaar een moeizaam proces om aan de einduitslag van de Stableford wedstrijd te komen. Het wedstrijd
resultaat in E-Golf4U gaf een andere uitslag dan het leaderbord. Er zat ergens een hik in de software en dat gaf
discussie aan de wedstrijdtafel. Op dat moment besloot de wedstrijdleiding om de einduitslag uit E-Golf4U aan te
houden (1e Collin Willems en 2e Haye Volbeda). Er stond namelijk wat druk op de ketel om met de prijsuitreiking
te beginnen omdat het eten snel klaar zou zijn.
De handmatige controle zouden we achteraf doen. Na de controle bleek dat de uitslag op het leaderbord goed
was en dat de einduitslag moest worden herzien. Colin en Haye werden hier later over geïnformeerd. Haye werd
dus officieel als Stableford kampioen uitgeroepen. De andere wedstrijden zijn allemaal volgens de regels
verlopen.
Ondersteuning
Tijdens de wedstrijd konden wij beschikken over externe referees. De heer Blom van Golfclub Scharwijde was er
op zaterdag en Huub van Oevelen van De Hoge Klei ondersteunde de spelers op zondag.
Wedstrijden kunnen niet goed verlopen zonder een goede starter. Bert Fugers heeft twee dagen op de tee
gestaan om iedereen goed de baan in te sturen. Achter de wedstrijdtafel moesten alle kaarten worden verwerkt.
Tineke Westemijer controleerde en typte alle kaarten netjes en werd zondag geassisteerd door Wilma Lüschen.

Zondag liep ook onze huisfotograaf, Lucien Papenhuijzen door de baan. Het resultaat is te zien op de website.
Greenkeeper
Onze Greenkeeper Justin heeft zijn uiterste best
gedaan om al in een vroeg stadium alles in de baan
er strak en netjes uit te laten zien. Hij was ruim een
week van te voren de greens al korter aan het
maaien om de snelheid te verhogen. Hij moest ‘s
ochtend vroeg in de stromende regen de vlaggen
verzetten, opnieuw maaien en dauw verwijderen. Op
zijn vrije zondag kwam hij belangeloos terug om ook
’s middags de vlaggen te verzetten. Bij de
prijsuitreiking zijn we voor hem met de pet
rondgegaan. Hij heeft dit zeer gewaardeerd en
bedankt iedereen voor het mooie bedrag dat hij
ontving.
Justin versteekt de vlaggen

Sponsors
Uiteraard is een Clubkampioenschap niet te realiseren zonder sponsors. Grote dank aan hun bijdragen aan dit
belangrijke evenement. Ons clublid Herman van Rouwendaal verdient een extra pluim voor het vele werk dat hij
heeft gehad en voor het mooie resultaat dat het opleverde. De deelnemers ontvingen allemaal een leuke gadget
en de prijzen waren zeer de moeite waard. Er waren dit jaar veel dinerbonnen voor twee personen en
cadeaubonnen die te besteden zijn bij de Golfshop of lessen bij de Pro’s.
De eerste prijzen bij de strokes waren beschikbaar gesteld door Golfpark Soestduinen. Voor de heren was dit een
weekend voor twee personen golfen en voor de dames een op maat te maken golfset.
Maarten Pieren

Wie doet er mee aan de C-competitie
2018?
Heeft u een EGA-handicap van 36 of lager dan kunt
u zich inschrijven voor de C-competitie. Een leuke en
sportieve strijd tussen gelijkwaardige golfclubs uit de
regio. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen
kunnen we een of meer verenigingsteams vormen.
De afgelopen jaren deed onze vereniging met 3
teams mee. We delen u in op basis van uw EGAhandicap. Een team bestaat uit minimaal 6
deelnemers (3 dames, 3 heren). Wilt u meer weten,
neem dan contact op met Jan Luth via
fam.luth@casema.nl.

4x hole in one maand september
Vier leden presteerden het de afgelopen maand om
met 1 slag in de hole terecht te komen. Leden van
de Hole-in-one Club kregen een fles drank naar
keuze voor deze bijzondere prestatie.





Willem Rijnboutt
Franse Marsé
Niels van der Graaf
Maarten Pieren

Top gedaan mannen!

Natte maandbeker met veel prijzen
Met veel regen maar gelukkig weinig wind en een vol veld van 40 deelnemers ging de 6 e maandbekerwedstrijd
van start. Bij de organisatie viel Conny Troostheide in voor Carla Bosman die heerlijk met Abe op vakantie was.
We willen ook een keer veel dank uitspreken voor Bert Fugers die altijd klaar staat om na afloop van de wedstrijd
te helpen bij het verwerken van de scores, zodat we snel over kunnen gaan tot de prijsuitreiking.

De Strokes-trofee bij de dames, inclusief de parkeerplaats en de mooie lunch-bon van Alpha Catering viel in
handen van Marjolein Vink na een countback met Alma van Ramshorst en Renee Zittema. Zij ontvingen als troost
een paraplu. De Stableford-prijs was deze maand voor een dolgelukkige Marion Goethals met 39 punten.
Zij ontving een trofee en een fles bubbels van Ondernemershuis Birkstaete. De Neary voor de dames met een
bos bloemen van Boutique des Fleurs en Auto Eemlandia werd gewonnen door Annie Pieren. Voor de Birdie-prijs
(2x) kon Marion Goethals weer naar voren komen. 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) gaat haar naam
dragen. Ronald Klein Schiphorst had ook nog 3 extra prijzen ter beschikking gesteld. Die gingen naar Marion
Goethals, Miranda Hoogendijk en Renee Zittema.
Ronald Klein Schiphorst won de Strokes-prijs met een totaal van 54 slagen. Voor hem is de parkeerplaats van
deze maand plus een trofee en een Rituals Pakket - ter beschikking gesteld door Jan & Marijke Brands. Henk van
Capelleveen nam bij de Heren de Stableford-prijs in ontvangst met 37 punten. Hij ontving een mooie trofee en
een fles bubbels van Ondernemershuis Birkstaete.
De Nearie bij de heren ging naar Jan Luth. Hij kon ook een mooie bos bloemen van Auto Eemlandia en Boutique
des Fleurs mee naar huis nemen. Ron’s ball voor de Nearest Nearie was ook voor Jan Luth. De Birdie-prijs was dit
keer voor Henk van Capelleveen met 5 Birdies.
Dankzij de sponsoring van Ben Bunnik ontving Gerda Haage een grote doos chocola. De korting bon voor een les
bij onze golfpro Vincent ging dit keer naar Linda Meconi, die haar eerste maandbekerwedstrijd speelde.
De laatste maandbekerwedstrijd is op zondag 15 oktober. Wij bedanken iedereen die meegespeeld heeft - en
natuurlijk de sponsoren - voor weer een mooie golfmiddag. Hopelijk tot de volgende keer.
De Maandbekercommissie

Vlnr. Gerda Haage, Linda Meconi, Henk van Capelleveen, Jan Luth, Ronald Klein Schiphorst, Marjolein Vink, Renee Zittema,
Annie Pieren, Miranda Hoogerdijk, Alma van Ramshorst, Marion Goethals

Hoe heurt het eigenlijk?
De vraag in de vorige editie van de Free Drop was
schijnbaar niet gemakkelijk, zo blijkt uit het
resultaat. Enkele deelnemers aan deze regelwedstrijd
waren zeer creatief in het beantwoorden van de
vraag, maar we hebben slechts 1 winnaar die het
enige correcte antwoord C heeft gegeven: Gerrit van
Ramshorst. Hij ontving de allereerste, dus speciale,
H&R-prijs: een prachtige fles gin met glazen in
geschenkverpakking van sterrenrestaurant Librije.
Vlnr. René Poot, Jan Brands,
Gerrit van Ramshorst

De uitleg is te vinden in uw regelboekje onder regel 18-2 en 28. Er was duidelijk een verband tussen de slag
tegen de heidestruik en het bewegen van de bal.
De speler heeft de bal niet teruggeplaatst dus vallen we terug op een algemene overtreding van regel 18 is 2
strafslagen. Het onspeelbaar verklaren levert de speler nog 1 extra strafslag op.
Nieuwe vraag
De nieuwe vraag komt voort uit een situatie die ik vaak zie op hole 18. Kees speelt de bal van de afslagplaats op
18 richting green. Echter de bal rolt in de laterale waterhindernis. Hij besluit de bal te spelen maar de bal komt
slechts enkele meters verder in dezelfde waterhindernis zonder deze te hebben verlaten. In een opwelling speelt
hij ook deze bal maar slaat deze zeer diep in de walkant. Wat is het goede antwoord?
A Hij dropt de bal in de waterhindernis zo dicht mogelijk bij de plek van de laatste slag, hij telt wel de slag maar
noteert geen strafslagen omdat hij niet verder kan spelen zonder de vijverrand te beschadigen.
B Helaas! Er is nu geen oplossing meer en hij moet de bal nu doorspelen tot deze uiteindelijk de hindernis
verlaat
C Hij verklaart de bal onspeelbaar volgens regel 28 en dropt deze met 1 strafslag buiten de laterale
waterhindernis op de hoogte waar de bal in de walkant vastzit
D Hij loopt terug naar de afslagplaats en slaat opnieuw af met 1 strafslag en speelt voor 5
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

Bent u sportief, vindt u het leuk om met kinderen te
werken en bent u goed in plannen en organiseren?
Dan bent u degene die we zoeken.
Onze jeugdleden willen bijvoorbeeld graag meedoen
aan onderlinge wedstrijden en wedstrijden met
andere clubs zodat zij qualifying kaarten kunnen
lopen. Daarmee kunnen ze zich kwalificeren voor de
Clubkampioenschappen.

Wie zorgt voor organisatie van
jeugdactiviteiten?
Als vereniging willen wij graag meer jeugdleden
aantrekken. Dat kan als er activiteiten worden
georganiseerd waarmee we de jeugd kennis kunnen
laten maken met de golfsport. Daar is focus,
doorzettingsvermogen en creativiteit voor nodig.

Wij vragen u niet de golftraining op u te nemen.
Daar dragen de jeugdtrainers van Golfpark
Soestduinen zorg voor. Wat wij wel vragen van u is
een aantrekkelijk aanbod aan activiteiten te
organiseren.
Is het wat voor u? Laat het ons weten en neem
contact op met een van de bestuursleden.
Het bestuur

Laatste seniorendag 2017 op Rijk van Nunspeet
Zoals de titel het reeds aangeeft, speelden de senioren hun laatste lange baan van het seizoen. Dit was ook
merkbaar. De routine was er. Het op tijd komen was er ook. Dus was deze donderdag weer een donderdag als
vanouds. We konden weer los. Niet zonder vermelding dat we toch echt senioren zijn, want Jan Oelen moest
helaas om gezondheidsredenen verstek laten gaan. In ieder geval beterschap toegewenst voor Jan!
Na het gebruikelijke welkomstwoord van Edu en de flightindeling van Jan spatte het volk uiteen en ging ieder
zijnsweegs. Inslaan, putten of zomaar ff op het bankje zitten voor de deur in het zonnetje.
Net zoals de vorige donderdagen hadden de senioren nl. weer last van één ding: mooi weer! Het lijkt wel of we
een vast contract hebben met boven.
Met zes bezette buggys (voor de slimme rekenaar) 12 senioren dus, ging het spel van start. De meesten kenden
de baan wel maar het blijft toch een uitdaging. We speelden de zuid en de noord.
De zuid, overwegend smal, had natuurlijk vele uitdagingen. De neary was geplaatst op 3 en de longest op 7.

Direct aan het begin hadden we dus al een uitdaging. Je bent nog koud en je wilt wat. Vaak lukt het en vaker
niet! Wonder boven wonder zetten de dames hier ook een goede score neer. Hierover later meer.
Verder op de noord, die ietwat vergevingsgezinder was door zijn brede fairways, ging het spel voort. Met ups en
downs (zowel in slagen als in het parcours) bereikten de meesten gelukkig op een acceptabel tijdstip hole 19.
Ook hier was sprake van routine, enfin u kent dat wel – après hier, après daar etc.
De prijsuitreiking wil ik niet omschrijven, maar één ding wil ik toch wel gezegd hebben. Het feit dat de neary
werd gewonnen door onze nestor senior, Eveline Korthuis, is in mijn ogen een topprestatie en het vermelden
waard! Nog meer vermeldenswaardig is het feit dat zij als derde eindigde op deze voortreffelijke dag en warme
dag. Eveline, nogmaals chapeau!

De Jannen: Jan Sepp (links), Jan Luth

Rechts in het midden Eveline Korthuis

Vlnr. Ron Lettinga, Renee Zittema, Edu Vieane

Na een fantastische dag was het tijd voor een hapje en een drankje in het restaurant van de Nunspeetse. Het
eten was simpel doch voedzaam, de drankjes talrijk en het geluid overtrof die van een kippenhok! Wat een
lawaai.
Deze laatste sessie was er in ieder geval weer een om van te smullen. Ook voor het team. Met een bijna
gemiddelde van 29 spelers per activiteit zijn de senioren goed vertegenwoordigd geweest. Ik dank alle
deelnemers voor hun enthousiasme om mee te doen. Ik hoop dat anderen het voortouw gaan trekken en door
blijven gaan met het organiseren van deze lange-banen-uitjes en het produceren van verhalen voor de Free
Drop.
Jan Luth, Ron Lettinga, Annie Pieren en Renee Zittema en alle senioren die zich ooit inzetten voor de organisatie
van de seniorendagen heel veel dank voor jullie tomeloze inzet!
Edu Vieane

Beste heren van dit seizoen bekend
Het einde van een competitieseizoen is ook een
moment van terugkijken.
Het tragisch overlijden van Bert Luschen, die in de
loop der jaren vaak dominant de uitslaglijsten
aanvoerde, heeft als een donkere schaduw over het
seizoen gehangen.
Op 25 september 2017 was het dan zo ver. De
slotavond van weer een seizoen (25 ronden) heren
(stableford)competitie. En wat was het ongekend
spannend. Net als in 2016 zou de stableford winnaar
pas op deze laatste avond bekend worden. Tussen
de uiteindelijke nummers 1 tot en met 4 zat een
verschil van slechts 1 punt.
Uiteindelijk moesten Ronald Klein Schiphorst en
Niels van der Graaf de 1e plaats delen. Zij eindigden
met 36,75 gemiddeld over de beste 12 wedstrijden
samen op de eerste plaats. Op nummer 3 eindigde
Leo van der Graaf met 36,58.

Vlnr. Leo van der Graaf, Ronald Klein Schiphorst, Peter Klomp,
Niels van der Graaf

Bij het onderdeel strokes was het Ronald Klein Schiphorst die met een straatlengte voorsprong een prachtig
gemiddelde neerzette van 52,08 gevolgd door Peter Klomp met 54,17 en Niels van der Graaf met 54,50.
Bij de birdies kwam wederom Ronald Klein Schiphorst als beste uit de bus met een gemiddelde van 4,67 gevolgd
door Peter Klomp met 3,67 en Niels en Leo van der Graaf deelden de 3e plek met 3,17.

Tijdens dit spannende seizoen zette Frits de Vries een nieuw baanrecord neer met 47 slagen. Met een gemiddeld
deelnemersveld van 32 heren werd nauwelijks afgeweken van het seizoen 2016.
Op de slotavond hebben wij de winnaars in het zonnetje kunnen zetten met dank aan onze geweldige sponsoren.
Onze dank gaat met name uit naar Hans Timmers, Bert Fugers en Ronald Klein Schiphorst (HBR), Abe Bosman
(Auto Eemlandia), Rob van der Heijden (Agra), Jan Brands en Jan Sepp (Dansschool Sepp).

Jan Brands en Leo van der Graaf deelden mee afscheid te nemen van het bestuur van de herencompetitie.
Volgend jaar zal het bestuur bestaan uit Willem Rijnboutt, Ronald Klein Schiphorst en René Poot. Op de slotavond
werd ook het geweldige horeca team niet vergeten en waren er “Boutique des Fleurs” bloemen voor Machteld en
Amylie en een lekker flesje wijn voor de kok.
Leo van der Graaf
Voorzitter Herencompetitie

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

