Het beloofde een mooie dag te worden in Zwolle en dat werd het ook. We hielden het niet alleen
droog, met het zonnetje erbij was het zelfs heerlijk golfweer. Blijkbaar had iedereen er zin in, want al
een uur voor de inschrijving startte mochten we de eerste deelnemer begroeten. Ook de rest van de
spelers was ruim op tijd aanwezig en dat kwam mooi uit. Door een lekke band van een speelster uit
de eerste flight, moest er namelijk wat in de startlijst geschoven worden, maar dat was nu geen enkel
probleem.
Nadat een lid van de organisatie iemand met een glutenvrij dieet per ongeluk toch nog bijna met een
gewoon lunchpakket de baan in had gestuurd, gingen we van twee tees van start. Helaas werden we
onverwacht geconfronteerd met wintergreens op hole 9 en 18 wegens onderhoudswerkzaamheden.
Door een foutje van de club was dit niet met ons gecommuniceerd, maar omdat voor iedereen de
omstandigheden gelijk waren, telden beide holes gewoon mee.
Tijdens de bittergarnituur was het tijd voor de prijsuitreiking. Daar bleek dat de neary was geslagen
door Ronald de Vos. Blijkbaar had hij daarvoor zoveel moeite moeten doen, dat hij een aantal holes
later finaal door de rug was gegaan. De longest drive bij de dames werd een prooi voor Tonnie van
Zwienen. Bij de heren was het Dion Huijbregts die de bal het verst en op de fairway sloeg.
De winst in de lage handicapcategorie ging naar Marcel de Jong met 37 stablefordpunten. In de hoge
handicapcategorie was het Peter Wierenga die eveneens met 37 punten met de eer ging strijken.
De dag werd afgesloten met een gezellig diner, waaraan de meeste spelers deelnamen en waar een
gezellige sfeer hing.
Met alleen nog het Budgetgolf Open op Harderwold voor de boeg op 17 oktober is de strijd vooral in
de lage handicapcategorie nog erg spannend. In de hoge categorie tekenen zich de contouren al wat
meer af, maar ook daar staat de top 3 nog niet vast. Het belooft dus een spannende dag te worden
op Harderwold.
Tot ziens op Harderwold !!

