Op donderdag 30 juli verschenen 28 deelnemers in Rijsbergen op Golfpark De Turfvaert. Dat was wel
even schrikken, scheen in het midden van het land de zon, onder de rivieren kwam het met bakken uit
de lucht. Er kocht één nog snel een regenpak, een ander vroeg om uitstel van de start en bleef weer
een ander strak naar de buienradar kijken en meldde beter weer.
Dat beter weer kwam er ook, stipt 12.00 bij de eerste afslag nam het aantal regeldruppels af en enige
tijd later liep iedereen rond in korte mouwen, zonnebril en op het terras stonden de stoelen al buiten te
wachten.
De Turfvaert blijft qua lay-out een bijzondere baan. Deelnemers die de bal op de fairway wisten te
houden en vooral niet in de bunkers terecht kwamen hadden een mooie score. Een enkeling speelde
per ongelijk een verkeerde green aan, velen kwamen maar niet uit het gras of de bunker.
De neary op hole 13 stond wel erg scherp op rechts, vlak achter een bunker en weinig green om mee
te werken. Joost van Leijenhorst speelde de bal iets op links en liet de bal vlak naast de cup rollen. Hij
verdiende zijn derde blik drop. De longest dames was voor Thea Schaap, mooie verre afslag, midden
op de green. Marcel de Jong pakte de longest heren. De beloning: een drietal tuinfakkels.
In de handicapcategorie tot en met 20,9 behaalde Franklin Wijga de eerste plaats, Joost van
Leijenhorst de tweede en Petra van den Aardweg de derde plaats, met respectievelijk 31, 31 en 28
punten. Franklin speelt, als prijs, binnenkort op Golfbaan Bleijenbeek.
In de handicapcategorie vanaf 21 tot en met 36 behaalde Lettie van de Pol de eerste plaats, Martijn
London de tweede en Wim Hoogendijk de derde, met respectievelijk 28,28 en 27 punten. Lettie moet
nog kiezen voor één van de banen van Het Rijk Golfbanen.
De prijsuitreiking werd op het terras gedaan, iets wat we uren eerder niet hadden verwacht. Meer dan
de helft bleef eten en vertrok daarna weer na het terras. Zo rond 21.00 verliet de laatste het terras en
clubhuis.

