
Belgiëtrip 23 en 24 juni 2011: 

Donderdag 23 en 24 juni stond onze Belgiëtrip gepland. We hebben gespeeld op 2 fantastische 

banen te weten Het Rijk van Margraten en de Golfcourse van Henri Chapelle.  Deze keer had de 

organisatie gekozen voor de Belgische grensstreek na vorig jaar met zijn allen in Ahaus in Duitsland 

gespeeld te hebben. Het waren twee mooie banen die volgens Pin High licht glooiend zouden zijn! 

Donderdag de 23e speelden we vanaf 12 uur met 13 spelers op Margraten.  Ron Pannen die in de 

buurt op de camping stond deed vandaag een dagje mee dus we hadden 3 flights van drie spelers en 

één van vier. Het weer was prima en de baan lag er erg mooi bij. Na de koffie kon iedereen  nog even 

een balletje slaan op de drivingrange waarna het echte werk ging beginnen.   

Op hole 1 stond direct de neary en  mochten we onder toezicht van onze medespelers inclusief de 

marshal een poging wagen om onze bal zo dicht mogelijk bij de pin te slaan. Het was Piet van Veelen 

die zijn bal het dichtst bij de vlag wist te slaan. Op 13 stond de longest, achteraf niet echt een 

logische hole,  want het was een deels blinde hole met een dogleg naar rechts. Hier was het bij de 

heren Frans van Rooij en bij de dames Lea van Veelen die er met de winst vandoor gingen. Na afloop 

hebben we nog heerlijk een “biertje” gedronken op het terras. De hele dag geen druppel gezien maar 

toen we op het terras zaten moesten we toch vluchten naar binnen want er brak een beste bui los. Je 

kunt dus zeggen dat we mazzel gehad hebben. 

Hierna vertrokken we naar België naar het landgoed Altembrouck waar we zouden onvernachten. 

Het landgoed, een prachtig verbouwde boerenhoeve, lag een klein half uurtje rijden van de baan. Het 

zag er erg mooi uit met mooie ruime slaapkamers en een exclusieve uitstraling. Het diner was 

heerlijk al was het voor de grote eters wat aan de magere kant.  Tijdens het diner heeft Hans de 

daguitslag bekend gemaakt en was er voor de eerste drie nog een klein prijsje. Eric Kraaijevanger was 

met 39 punten eerste geworden.  René Hamer met 38 punten tweede en Hans Noordermeer met 36 

punten derde. Na het eten mochten we zelf de bar bedienen en hebben we nog een paar uurtjes 

gezellig met zijn allen bier gedronken. 

De volgende dag vertrokken we na een lekker ontbijt richting GC Henri Chapelle. Het bleek een ware 

puzzeltocht te zijn want de meeste navigatiesystemen lieten ons in de steek. Niettemin wist iedereen 

de baan gelukkig te vinden en hadden we ook nog even tijd om een bakje koffie te nuttigen en een 

balletje af te slaan. Ook hier ging iedereen weer lopend de baan in wat achteraf een hele prestatie 

bleek te zijn want deze baan was veel glooiender dan gisteren. De hoogteverschillen wisselden zich 

continue af en met je kar trekkend naar boven was het vaak een hele tour om boven te komen om 

daar flink uithijgend je volgende bal te moeten slaan. Niettemin geeft dit natuurlijk wel een sportief 

gevoel en geniet je na afloop dubbel en dwars van een dik verdiend biertje. Met het weer ging het 

vandaag niet zoals we met onze golfwedstrijden gewend zijn. De eerste paar holes hielden we het 

weliswaar droog en waren er zelfs spelers die stoutmoedig de pijpen van de broek afritsten. Hierna 

ging het toch wel een beetje mis. Het begon flink te regenen en ook begon het boven ons te 

rommelen. Gelukkig w as het onweer van korte duur maar de nattigheid bleef wel vrij constant van 

boven komen. Op sommige greens bleven zelfs plassen staan waardoor het putten niet echt lekker 

meer ging. Toch heeft iedereen gewoon  doorgespeeld en zijn 18 holes gelopen. Frans van Rooij 

heeft zelfs 19 holes gelopen want op hole 17 had hij zijn golftrolley vergeten op de rem te zetten die 

dan ook pardoes met grote snelheid de berg afrolde. Flight 1 (Piet, Lea, Mieke en Hans) stonden net 



te putten op de green van 17 en zagen Frans hardlopend achter zijn trolley de berg af komen rennen. 

Frans sorry maar we hebben er hard gelachen   .  

De neary stond op 9 en de longest op 15. Bij de heren was Eric weer goed op dreef en wist hij zowel 

de neary als de longest te slaan. Bij de dames sloeg Lea haar bal het verst en mocht zij de longest,  

net als gisteren, op haar konto schrijven. De baan van Henri Chapelle was een stuk zwaarder dan 

Margraten en dit was in de scores ook terug te zien. De meeste spelers hadden minder dan 20 

punten gehaald. Eric was net als gisteren winnaar met 32 punten met Rene van der Geer op de 

tweede plaats die 31 punten wist te vergaren. Lea van Veelen was met 24 punten derde dus dat 

geeft wel aan dat de rest van het speelveld de nodige puntjes  heeft laten liggen. 

 

Overall winnaar over twee dagen is Eric Kraaijevanger 

geworden. Klasse Eric erg goed gespeeld, zeer constant 

door twee dagen op rij als dagwinnaar  van de baan te 

komen.  Op Margraten heb je de basis gelegd met 39 

punten en op Henri Chapelle heb je je voorsprong goed 

verdedigd door met 32 punten wederom als winnaar 

van de baan te komen. 

Op de tweede plaats is René Hamer geëindigd en op de 

derde plaats René van der Geer.  

Voor alle spelers was er een klein prijsje die waren 

gesponsord door Oud Reuchlin Boelen, BAZAR koffie& 

thee en Pin High.  Bij deze nogmaals dank aan onze 

sponsoren.      

         Hans feliciteert Eric  

 

Het waren weer twee erg leuke dagen op twee mooie banen en met 12 super gezellige mensen. 

Iedereen weer bedankt voor de gezelligheid en hopelijk doen we het volgend jaar weer dunnetjes 

over  . 

Gr Hans,  

 

 

 

 

 


