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Afgelopen zaterdag hebben we onze 2e wedstrijd van dit seizoen gespeeld op de Openbare Golfbaan 

Kralingen in Rotterdam. Dit is een echte authentieke golfbaan midden in de stad gelegen in het 

Kralingse Bos, een 9 holes baan met lange par 3 en 4 holes, die allemaal vrij smal zijn. 

Daarnaast ligt er ruim water in de vorm van greppels, slootjes en waterpartijen, zodat het bepaald 

geen eenvoudige te spelen baan is.  Het onderhoud van de baan is al jaren de verantwoordelijkheid 

van Leon van Dijk en hij had extra zijn best gedaan met als gevolg snelle en vlakke greens, een 

compliment waard. 

De ontvangst op de baan was ook aller vriendelijkst en iedereen kreeg een bal met logo, tees en een 

potlood,  en dat werd door ons bijzonder op prijs gesteld. Ook het weer zat gelukkig mee en we 

konden de hele droog spelen mede dankzij een forse windkracht. 

Ook de Horeca zette haar beste beentje voor om iedereen in een vlot tempo van een hapje en 

drankje te voorzien. 

Door de moeilijkheidsgraad van de baan lukte het slechts een paar spelers in de buffer te spelen en 

uiteindelijk werd Ralph van der Hulst de dagwinnaar met 35 punten gevolgd door René van der Geer 

met 32 punten en Ellen Lemmen met 31 punten. 

Twee spelers wisten een birdie te scoren namelijk Ernest van den Boogerd op de par 4 9e hole  en Jan 

Borkus die op de listige hole 16 in 2 slagen klaar was. 

De neary op hole 12 werd een prooi voor Ellen Lemmen en op hole 16 wist Eric Kraaijevanger zijn bal 

het dichtst bij de hole te slaan. Beiden werden verrast met een mooie prijs die beschikbaar werd 

gesteld door de Golfbaan Kralingen. 

 

Uiteindelijk werd het dus weer een mooie en gezellige dag en op naar de volgende wedstrijd op 20 

mei a.s. met Siemens op Golfbaan Wilnis gevolgd door de Duitslandtrip op 11 en 12 juni en op 

zaterdag 27 juni een reguliere wedstrijd op Edda Huzid, waarvoor de inschrijving nog volledig open 

staat. 

 

Piet van Veelen, mei 2015. 


