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Afgelopen zaterdag hebben wij voor het 2e achtereenvolgende jaar een wedstrijd op Golfbaan de 

Koepel in Wierden gespeeld, waar onze Sales Regio Deventer een Businessclub lidmaatschap heeft. 

Hiervan hebben wij kunnen profiteren door een gematigde greenfeeprijs en het beschikbaar stellen 

van een zestal vouchers door onze accountmanager Rene Hamer. 

Met een 16-tal deelnemers hebben wij een prachtige golfdag kunnen spelen zowel door het zeer 

fraaie herfstweer als ook door het feit, dat de Koepel een prachtige baan is met de eerste negen 

veelal in wat meer open gebied, terwijl de 2e negen door de bossen gesitueerd is. 

Ook het onderhoud is van goed niveau, de fairways waren mooi kort gemaaid en de greens zaten 

goed in het gras en rolden goed. 

Ondanks dat alles slaagden er slechts 2 spelers in hun handicap te lopen en zij werden dan ook 

gedeeld winnaar met 38 punten, nl. Dick de Waard en Godfried Meijer. 

Zij werden gevolgd door klassementsleidster Lea van Veelen met 34, die daarmee haar leidende 

positie verstevigde, en Herman Gieling met 33 punten. 

Voor de punten van de overige spelers verwijs ik graag naar de uitslag op onze website. 

De neary’s op hole 3 en 18 werden een prooi voor Herman Gieling en Ralph van der Hulst, die beiden 

ook een birdie wisten te slaan. Verdere birdies vielen er te noteren voor Lea en Leon van Dijk, die 

daarin zelfs 2x slaagde. 

Na afloop konden we door het mooie weer nog heerlijk op het terras de ronde evalueren onder het 

genot van een drankje en hapje en werd het weer ouderwets gezellig. 

Kortom we kunnen terug kijken op een zeer geslaagde golfdag! 

 

Tot slot wil ik nog even wijzen op onze slotwedstrijd op de Turfvaert van 31 oktober a.s., waar de 

prijzen verdeeld en uitgereikt zullen worden en het seizoen afgesloten zal worden met een 

driegangen diner. 

Schrijf je dus nog snel in. 

 

Piet van Veelen, oktober 2015. 


