
Afsluitwedstrijd Haarlemmermeersche 25 oktober 2014 

Het was weer een mooi golfjaar met gezellige golfvrienden op uitdagende golfbanen waar we veelal 

nog nooit eerder met elkaar gespeeld hadden. Het hoogtepunt was wel onze Lustrum wedstrijd (10 

jaar bestaan) op de Dutch in Spijk. Onze slotwedstrijd op de Haarlemmermeersche was ook  erg 

gezellig, ondanks  slecht weer de dagen voor de wedstrijd troffen we het tijdens de wedstrijd en 

bleef de regen weg en hadden we zelfs geregeld een zonnetje. 

Een balletje en teetjes voor iedereen   Iedereen staat te popelen om de baan in te gaan 

Het was een mooie speeldag op een leuke afwisselende baan met aansluitend een heerlijk diner in 

het clubhuis van de Haarlemmermeersche. De winnaar van de slotdag was Piet van Veelen met 36 

punten. Tweede en derde werden respectievelijk Ellen Lemmen (34) en Rene van der Geer (32). Ron, 

Ralph, Hens en Mieke scoorden allen 30 punten, de rest zat in de twintig of nog iets daaronder. Zoals 

gezegd was het tevens de slotwedstrijd van het jaar dus het klassement was nu definitief. Leon van 

Dijk had zijn eerste positie al veiliggesteld door op de vorige wedstrijd op de Koepel  met een 

monsterscore  van 48 punten van de baan te komen. Hij haalden weliswaar vandaag slechts 25 

puntjes (vanaf hcp 12) maar met deze score bleef hij de rest ruimschoots voor. Leon nogmaals van 

harte gefeliciteerd met je eerste plaats, het is alweer de derde keer dat je iedereen weet af te 

troefen. Volgend jaar start je vanaf hcp 12 dus misschien kan dan iemand je van de troon stoten . Dus 

maak je borst maar nat voor het volgend jaar .   

Op de tweede plaats in het klassement eindigde Rene Hamer. Door zijn goede score op de slotdag 

achterhaalde hij Lea van Veelen die nu derde werd. We hadden weer een ruim gevulde prijzenpot, 

met dank aan de spelers die deze prijzen beschikbaar hebben gesteld. Wijn, whiskey, 

handschoentjes, ballen, polo's, greenfees, etc het was weer enorm. Bedankt sponsors erg leuk dat 

jullie deze prijsjes beschikbaar hebben gesteld.  

Piet bedankt voor het organiseren van alle wedstrijden, Aad bedankt voor het up-to-date houden van 

de website en Ruud bedankt voor het bijhouden van de penningen. Voor 2015 gaan we kijken of we 

er weer net zo’n leuke golfkalender van kunnen maken. 

Mvrgr, 

Hans 

 



 De winnaar van 2015, Leon van Dijk 

 

 Na afloop gezellig met zijn allen aan het diner 


