
 

 

   BENTWOUD   23 MAART  2013. 

 

Zaterdag 23 maart jl. hebben we de eerste wedstrijd gespeeld in het nieuwe golfseizoen. 

Het betrof net als vorig jaar een trainingswestrijd ter voorbereiding op het officiële wedstrijdseizoen 

Bij het verzamelen bleek al dat iedereen zin had in het nieuwe seizoen, want het werd al gauw een 

gezellig weerzien na maanden winterstop. 

Dit jaar troffen we het niet helemaal met de weersomstandigheden,een lage temperatuur 

gekoppeld aan een harde oostenwind deden de gevoelstemperatuur flink onder het vriespunt dalen. 

Dat weerhield 19 dappere deelnemers er niet van om de strijd tegen de elementen te trotseren, 

waarbij gelukkig de zon ook door kwam en het op de A-lus langs de bosrand eigenlijk prima toeven 

was. 

Met 5 flights van drie en één flight van vier spellers hadden wij een behoorlijk veld in de baan. 

Dankzij sponsoring via Martien Sikking van Vrumona, waarvoor onze hartelijke dank, konden alle 

deelnemers met één of meerdere flesjes van het nieuwe product Royal Club Goood Energy hun 

dorst in de baan lessen, 

Wel werd er vooraf afgesproken dat we na 9 holes even zouden pauzeren, waarna iedereen voor 

zich kon beslissen om te stoppen dan wel er nog 9 holes aan te plakken. 

Tien spelers vonden 9 holes wel voldoende en zij deden zich in het restaurant tegoed aan warme 

chocomel, en enkele alcoholische consumpties begeleid door een bittergarnituur. 

Drie flights zetten hun ronde wel verder door en met de juiste kleding was dit ook prima te doen. 

Mede door de wind werd wel duidelijk dat het spel nog wel wat roestig was, maar daar was het dan 

ook een trainingsronde voor. 

Ook deze groep heeft de dag nog even geëvalueerd in Restaurant Roest en dat was weer ouderwets 

gezellig. 

Iedereen heeft zin in het nieuwe seioen, waarvan de start zaterdag 13 april a.s. zal zijn op de 

Burggolf 

Baan in Wijchen. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus weer er snel bij! 

 


