Donderdag 12 mei 2022: openingswedstrijd Heelsum
Na bekomen te zijn van een heerlijke golfdag ,sta ik nu op een camping in Frankrijk
om dit verslag te maken.
Voor mij was het de eerste keer dat ik zou spelen op Heelsum, en met de
achtergrondverhalen die ik had gehoord was ik wel erg benieuwd.
De dag begon met veel zon en als je in de buurt van de golfbaan komt kun je al
genieten van de prachtige natuur die daar is. Iedereen is mooi op tijd, wat je kan zien aan de vele
auto’s die er al staan
Het zie er groot en prachtig uit, maar de club heeft duidelijk groeistuipen en is aan het uitbreiden.
Ja en dan de eerste indruk van de baan met de waterplas en het vliegtuig in de bosjes, het ziet er
geweldig uit.
De ontvangst is weer hartelijk met koffie en een heerlijke koek en de aanmelding met voor iedere
een presentje.
Op naar de driving range om in te slaan, maar wat gaan die ballen ver en wat een bounce, dat zal wat
worden in de baan. Nog even putten en dan de baan in die geel kleurt van de brem en het geheel een
vrolijk aangezicht geeft. De zon schijnt en er is een windje, wat een prima temperatuur is om te
spelen.
Voor de spelers met watervrees geen nood, er is
maar één waterplas die voor het clubhuis ligt.
Maar bunkers- en fairwayzand is er genoeg voor de
liefhebbers die daar graag in willen liggen, of in de
potbunker die ook bezocht is door één of misschien
wel meer van de deelnemers. De fairways zijn ruim
met diverse eco-zones en de greens liggen
verhoogd met daarvoor een soort van
maanlandschap wat het chippen wat lastiger
maakt.
Bij de tweede 9 trok de wind wat aan en kwamen er wat wolken en ging het tempo er een beetje uit
zodat het terras nog even moest wachten.
Na vier en een half uur lekker op het terras en daarna de prijsuitreiking waarbij de score van
iedereen behoorlijk hoog was .
Natuurlijk daarna de discussie is het geluk of professie, ja ja wie zal het zeggen.
Om 19.00 uur aan tafel en napraten en nieuwe contacten op doen heel gezellig.
Het was een super mooie dag en weer alle lof voor de organisatie die het tot de puntjes heeft
geregeld.
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