
Verslag openingswedstrijd Wijchen 13 april 2013 

Zaterdag 13 april speelden we onze oficiële openingswedstrijd van het golfjaar 2013. In maart was al 

een oefenwedstrijd gespeeld op Bentwoud en vandaag waren we voor het eerst te gast op de 

burggolfbaan in Wijchen. Het is een mooie baan die omgeven is door veel waterpartijen. De baan lag 

er ondanks de lange winterperiode best mooi bij en met name de greens waren glad als een biljart 

laken hetgeen een goede dosering van de balsnelheid vereiste . Met het weer hadden we zeker 

geen klagen. Het was 14 graden en af en toe brak zelfs de zon even door hetgeen direct was te 

merken in een stijging van de temperatuur. Ja dat was wel iets anders dan de oefenpot op Bentwoud 

waar we de wedstrijd door de kou moesten inkorten naar 9 holes. De gevoelstemp was toen -15! 

Vandaag deden er 22 spelers mee verdeeld over 8 flights. Kees van Leeuwen speelde vandaag voor 

het eerst met ons mee en werd dan ook door ondergetekende welkom geheten. Om 10 uur werden 

we in het clubhuis met koffie en een taartje ontvangen en om 11 uur ging de eerste flight van start. 

We startten vanaf de rode lus en mochten direct goed aan de bak. Een lastige par 5 met 

waterhindernissen en aan het einde een green die ook nog eens bewaakt werd door water.   

 

Hole 1 een par 5 waarbij je je bal niet naar rechts mocht laten slicen! 

De longest stond op hole 9 en het was de bedoeling om je bal in een rechte lijn over 3 afgekapte 

boomstompen te slaan. Bij de heren was het Leon van Dijk en bij de dames Ellen Lemmen die met de 

ere titel “hitter van de dag” aan de haal gingen. De neary stond op geel 15 en deze werd door Fred 



Waij opgeeist. Alle drie verdienden hiermee een doosje ballen en een extra punt voor het 

klassement. 

De winnaar van de dag was Leon van Dijk die 35 stablefordpunten bij elkaar sloeg. Op de tweede 

plaats met 33 punten kwam Ed Hartlieb. De derde plaats was een gezamenlijke derde plaats voor 

respectievelijk Ellen Lemmen, Herman Gieling, Rene Hamer en Piet van Veelen die allemaal 28 

stableford punten haalden. Voor de winnaars was er een leuke prijs om uit te zoeken waaronder 

bierfustjes, greenfees voor GC Turfvaert en golfballen. Verder was er voor alle spelers een nieuwe 

zwarte Heineken polo voorzien van onze eigen clublogo.  

De volgende wedstrijden zijn: 

 15 mei   Zoetermeer  9 holes 

 22 mei  Scherpenbergh  18 holes  wedstrijd tegen Siemens  

 13 juni  Zeegersloot  18 holes 

 20 juni  2 daagse Luxemburg 2 x 18 holes 

  24 aug  Almkreek  18 holes incl. bbq bij Ruud 

 

Het was weer een gezellig golfdag. De eerste wedstrijd zit er weer op en de eerste puntjes zijn 

binnen. De winnaar krijgt deze keer 10 punten. Nr 2 krijgt er 9 en zo verder terug naar 1. Een vijfde of 

zesde plek wordt zo ook iets beter beloond dan in het oude systeem. De uitslag staat op de website. 

Hans Noordermeer 


