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2017
Het belo
oofde een mo
ooie dag te worden,
w
de zo
on scheen vo
olop en de baan lag er m
mooi bij. Even
n melden
bij de we
edstrijdtafel en
e dan een heerlijk
h
kopje
e koffie of the
ee met een warm
w
worstennbroodje en daarna
nog even
n lekker bijprraten met div
verse bekend
den.
Ik was vo
ol goede mo
oed om voor de longest te
e gaan want op de deelnemerslijst miiste ik een trouwe
golfster, die heel vaa
ak de longestt heeft gesla gen, dus ik zag
z mijn kans schoon!!
Die hoop
p werd de bo
odem ingesla
agen toen Jo
ouke om half 12 zijn welko
omstpraatje hield; de
wedstrijd
dcommissie had
h de longe
est afgescha
aft en daarvoor een extra neary en eeen tweary in het
h golfleven ge
eroepen. Dat is natuurlijk ook wel wee
er een extra uitdaging ma
aar mijn “longgest” droom spatte
uit elkaa
ar. Daarna ga
af Igor de nod
dige baaninfformatie. De fairways en greens zijn ssnel en langs
s de
kanten iss er vaak hoo
og gras en klaver,
k
sla zo nodig een professionele
p
e bal, zei hij.
Profetiscche woorden
n!!
Goed,, nog even in
nslaan en daan naar de ee
erste
hole. Zoals
Z
gezegd, de baan laag er mooi bij, alleen
heel veel
v
bunkers (had Igor nieet verteld /)) en dat
is, om
m het maar za
acht uit te druukken, niet mijn
m
sterks
ste golfkant, maar
m
al met al mocht ik niet
n
klagen
n.
Ik had
d toch al geze
egd dat de loongest was
afgesc
chaft? Nou dat
d gold niet vvoor Willem Dijkman,
hij had
d toch de lon
ngest geslageen en zijn na
aam op
een bordje geschrreven.
Hoe dat kan? Er wass nog een we
edstrijd en diie hadden WEL
W een longest.
Dat overrkwam ook mijn
m flightgenoot, Ron Fellius, die dach
ht op hole 3 de
d neary te hhebben,
maar ook deze beho
oorde bij de andere
a
weds trijd. Jamme
er, maar gelukkig had hij oook nog
de twearry op hole 2.
Na 18 ho
oles bereikte
en we hole 19
9 en daar wa
as het natuurrlijk goed toe
even op het te
terras.
Onder he
et genot van
n een heerlijk
k koud drankjje, waar ik trouwens wel aan toe wass, en na de
gebruike
elijke borrelha
ap werd er om
o 18.00 uurr begonnen met
m de prijsuitreiking. Er w
waren
weer een
n aantal birdies geslagen
n (ik had er o
ook één gesla
agen, maar dat
d was een “echte”
birdy. Gelukkig mankee
erde hij nietss!).
Alle winnaa
ars werden weer
w
vastgeleegd op de ge
evoelige
plaat en da
aarna konden
n we lekker ggaan eten.
Na nog een
n kopje koffie
e of thee nam
men we afscheid van
de mensen
n van Budgettgolf en gingeen richting huis.
We kunnen
n weer terugk
kijken op eenn heerlijke ge
ezellige
goed verzo
orgde golfdag
g.
Mijn complimenten voor de organisaatie en tot ziens bij
de volgend
de wedstrijd op
o 6 juli bij G
Golfbaan “HIT
TLAND””

Thea Schaaap

