
IJsselweide 29 juni 2011: 

Woensdagavond 29 juni speelden we op de golfbaan IJsselweide in Gouda. Op deze relatief kleine 

baan hadden we nog nooit eerder gespeeld dus het was weer leuk om te ontdekken hoe de fairways 

precies liepen en weer uitzoeken welke club je het beste kon gebruiken. De baan bestond uit 7 par3 

en 2 par4 holes dus we liepen 2 rondjes van 9 holes. De eerste ronde kon je dus even kijken hoe alles 

precies liep en de tweede ronde kon je soren   . De baan was absoluut niet makkelijk want 

naast dat de fairways best smal waren lagen er om de meeste fairways ook nog eens waterpartijen. 

Dit hebben we allemaal wel geweten want iedereen is de nodige ballen kwijt geraakt. 

We speelden vandaag met 17 spelers verdeeld over 6 flights. Het weer was heerlijk, een klein beetje 

wind maar ook lekker zonnig. De baan lag er mooi bij maar de greens waren hobbelig. 

De neary stond op 14 en de longest op 8. Richard van Bosse wist zijn bal keurig op de green te slaan 

en was ook degene die uiteindelijk zijn bal dichtst bij de pin had geslagen. De longest bij de dames is 

niet geslagen. Bij de heren sloeg Leon van Dijk zijn bal het verst echter lag deze midden op de green. 

Na intern overleg kwam naar voren dat de longest drive alleen op de fairway geslagen kan worden. 

Of te wel als je je bal verder slaat maar hij ligt buiten de fairway of in dit geval op de green dan telt hij 

niet mee voor de longest drive. Jammer Leon de holes waren te kort voor jouw imposante verre 

slagen . De longest ging in dit geval naar Ruud van der Burg die zijn bal wel op de fairway had 

geslagen. 

Winnaar van de dag met 37 punten was  Leon van Dijk die met de dagoverwinning zijn gemiste 

Longest dus meer dan goed maakte. Met 36 punten was Hans Noordermeer tweede en op de derde 

plek met 35 punten kwam Lea van Veelen. 

Mooi om nog even te noemen was dat op hole 15 Mariette Mol  en Hans Noordermeer beiden een 

birdie sloegen. Beide afslagen waren precies hetzelfde en beide ballen lagen naast elkaar (10cm) zo’n 

7 meter van de pin op de green. Hans putte als eerste zijn bal in één keer uit en zei tegen Mariette 

“nu jij je hebt gezien hoe je het doen moet ”. We hebben dan ook enorm gelachen toen Mariette 

dit ook deed en gewoon ook haar put over 7 meter maakte. 

Gr Hans,  

 

 

 

 

 


