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Afgelopen zaterdag hebben we onze eerste wedstrijd na de vakantieperiode gespeeld op de baan 

van Flevogolf in Lelystad, waar we voor het eerst een wedstrijd hebben georganiseerd. 

Met 16 inschrijvers hadden we dit keer een kleiner deelnemersveld dan normaal, gelukkig kwam op 

het laatste moment Herman Gieling ook nog mee doen en konden wij hem keurig in flight 4 inpassen, 

waarin als nieuw lid Sabine de Gier voor het eerst aanwezig was. 

De ontvangst in Lelystad was uitstekend, koffie met gebak stond klaar en voor iedere speler was er 

nog een pitchvork en baanboekje klaar gelegd, zeer gastvrij allemaal. Ook het weer werkte aan alle 

kanten mee, een zonovergoten dag met weinig wind, dus ideale omstandigheden. 

Om 11.00 uur was de start van de 1e van 5 flights en achteraf gezien zat hier ook de winnaar in, nl. 

Tom Oude Veldhuis, die 38 punten bij elkaar wist te slaan vanaf hanicap 18, een mooie prestatie. 

De baan zelf is een echte parkbaan, dus volledig vlak, maar uitstekend onderhouden met mooie 

fairways en ontvankelijke greens,  waarop de bal prima rolde. 

Hoewel het een baan is, waar prima op gescoord kan worden, had je op veel  holes te maken met 

waterpartijen hetzij als onderbreking van de fairway als ook lateraal en dat deed de scores niet altijd 

goed. 

Immers behalve winnaar Tom wist Herman Gieling met 36 punten beslag te leggen op de 2e plaats 

gevolgd door Lea van Veelen, die 35 punten wist te vergaren. 

De neary werd een prooi voor Ron Pannen en het was Fred Waij, die de Leary wist te winnen door als 

enige in 2 slagen op de green  te landen. 

Na afloop hebben we nog heerlijk genoten van de uitstekende horeca, die ons in rap tempo van 

drankjes wist te voorzien en een uitstekende borrelschotel had verzorgd. 

Al met al konden we weer terug kijken op een zeer geslaagde wedstrijd, de volgende wedstrijd is op 

woensdag 16 september a.s. vanaf 14.00 uur op Almeerderhout. 

We hebben nog enkele plekken, dus als je mee wil doen, geef je dan snel op. 

 

Piet van Veelen, september 2015. 


