
Waterlandse golfbaan 8 maart 2014 

 

Op zaterdag 8 maart speelden we onze eerste oefenwedstrijd  van het nieuwe golfjaar 2014. 

Het was vroeg in het jaar en met “Maart roert zijn Staart” konden we alles verwachten. Vorig 

jaar met de oefenwedstrijd op Bentwoud dd 23 maart hadden we nog nood gedwongen de 

wedstrijd halverwege moeten stoppen omdat het zo koud en onguur was dat verder 

doorspelen niet meer leuk was. Vandaag echter een meteologische hoogtepunt, het was nog 

nooit zo warm geweest, alle “mooi weer” records werden verbroken. Midden op de dag 

voelde het aan als 20 graden, de zon scheen heerlijk en menigeen ging zonder jas aan de 

korte mouwtjes door de baan. Kortom genieten en nog eens genieten  . 

Mede door de goede connecties van Herman konden we met zijn allen voor een heel mooi 

prijsje de baan in. Er was zelfs deze keer de mogelijkheid om iemand mee te nemen en dat 

lukte goed want er deden maar liefs 8 introducees mee. Het ging vandaag absoluut niet om 

de puntjes maar om even lekker te oefenen, kaarten werden wel ingevuld maar telden niet 

mee voor het klassement. Met een totaal 

score van 36 puntjes liet Mieke zien al vroeg 

in vorm te zijn en met deze score behaalde 

Mieke de hoogste score van de dag. 

De baan lag er, mede door het lekkere weer, 

mooi bij. De bomen waren natuurlijk nog wel 

kaal en de greens waren soms ook net 

gerold, waardoor ze lastige gaatjes 

vertoonden die je bal nog wel eens net de 

verkeerde kant opstuurde. Maar ja dat mocht 

natuurlijk de pret niet drukken. 

Na afloop hebben we nog gezellig in het clubhuis van een heerlijk biertje genoten en kregen 

we ook nog een lekker bittergarnituur om de eerste trek te stillen.  

De volgende oefenwedstrijd is 22 maart op Bentwoud. Je kan je inschrijven via onze website. 

Groetjes, 

Hans 

 

 


