De verhalen worden steeds woester, Golf4All/Harderwold en regen. Ook vandaag spraken velen mij
aan en ik moet eerlijk bekennen, de verhalen worden steeds erger. Maar je kunt wel zeggen ‘ik was
erbij’ en ja, we hebben een paar keer erg slecht weer gehad op Golf4All.
Maar niet vandaag met een temperatuur net boven de twintig graden. Als de wind wat ging liggen
was het prima golfweer. Was ook duidelijk te zien aan het aantal korte broeken en rokjes.
Golf4All had een upgrade gehad, nieuwe buitenkeuken, terras met stoelen waar je niet meer uitkomt
en zelfs nieuw personeel. Wel even wennen, maar we kwamen tenslotte om te golfen.
In totaal 53 deelnemers vertrokken voor een rondje. De baan lag er mooi bij, maar de zijkanten
waren lastig. Igor zegt dan altijd tegen mij: moet je maar rechtuit slaan. Lekker hoor…
Het was een mooi mix van deelnemers, te horen aan de vele accenten en iedereen was binnen 4,5
uur weer binnen en nam plaats in die terrasstoelen waar je niet meer uitkomt.
Een prijsuitreiking was weer toegestaan en werkte Igor hard aan het verzamelen van de kaarten.
Sinds lange tijd mocht ik getuige zijn van dit bijzondere proces. En dan zie je toch wel wat
langskomen aan foutjes. Ik ben gestopt met tellen van het aantal zuchten van Igor, maar uiteindelijk
kreeg iedereen als ‘beloning’ het felbegeerde muntje voor het bittergarnituur na inlevering van de
drie kaarten van de flight.
Hoge scores, 39 en 40 punten voor Frans van Leeuwen en Marcel Hendriks. Ze wonnen de 1e prijs,
twee greenfees van Het Rijk Golfbanen. Maria Bouwman, Ad Fokke, Leen van Goeverden en Jaap
Brinkhof gingen met wijn en golfballen naar huis. De neary was voor Harm Nieman, onze sponsor van
de birdieballen, de neary’s gingen naar Bernie Janssen en Marcel Hendriks.
Rients Visser kreeg een taslabel voor 25 keer meedoen aan onze wedstrijden. In 2014 speelde hij
voor het eerst mee. Ooit begonnen we in 2009 met de eerste wedstijd, toen nog één per jaar, later
kwamen er nog wat wedstrijden bij en de laatste jaren organiseren we er zes per jaar, dus 25
meedoen is een mooie prestatie. Dit was overigens de 47e wedstrijd en gaan we dit jaar onze 50e
wedstrijd hopelijk nog organiseren.
En toen begon het toch nog te regenen. We komen maar niet af van de combinatie Golf4All en regen,
maar het was snel over. En dan zit je opeens tegenover iemand die ooit naast John Travolta heeft
gezeten bij een diner (of zoals Igor later op de avond meedeelde: ik zat naast iemand die naast
iemand zat die naast John Travolta heeft gezeten). Het blijven altijd boeiende gesprekken…
We zijn alweer druk met de volgende wedstrijd en hopen velen daar weer te ontmoeten !
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