
Verslag 2 daagse trip naar Golfbaan de Krim in Cocksdorp op Texel 

Dit keer bleven we in Nederland en had de organisatie het eiland Texel als wedstrijd decor 

uitgekozen. Eigenlijk had Piet deze trip vorig jaar al willen regelen maar toen lukte het niet om goede 

starttijden te krijgen. Gelukkig kreeg hij het dit jaar wel voor elkaar en werd iedereen op 9 juni om 

10.45 verwacht in het clubhuis van de golfbaan. Enkele van ons hadden er een korte vakantie van 

gemaakt en waren al een dag eerder richting Texel vertrokken. De boot voer ieder uur op het halve 

uur en de boottocht duurde slechts 20 minuten. Niettemin net mooi om even een bakje koffie aan 

boord te neme, de zeelucht op te snuiven en kort te genieten van het uitzicht en het naderende 

waddeneiland.  Er hadden zich dit jaar een record aantal spelers aangemeld en zodoende hadden we 

22 golfers en 2 niet golfende deelnemers. Het merendeel verbleef in het hotel Molenbos en een 

aantal in de chalets die naast de golfbaan gesitueerd waren. De golfbaan is een echte duinbaan met 

glooiingen en veel stug helmgras waar je moeilijk je bal in terug vinden kon. En als je hem vond..... 

dan was het nog een hele klus om je bal op een acceptable wijze terug op de fairway te krijgen.  

Na de koffie en het welkomswoord had iedereen nog even tijd om een bal in te slaan en om 12 uur 

ging de eerste van de zes flights de baan in. We dachten te moeten starten op hole 1 echter toen de 

eerste twee flights vertrokken waren kwam de marshal ons vertellen dat we moesten starten op 10. 

Dus vertrokken we met zijn allen en startten de laatste 4 flights van de teebox van 10. De club vond 

het zo vervelend voor ons dat ze halverwege voor ons een heerlijke borrel en een hapje hadden klaar 

staan en dat was natuurlijk voor ons een prima schadeloosstelling  . 

  

Zoals de foto’s laten zien troffen we het met het weer. Het zonnetje scheen en ook de temperatuur 

was prima. Er kon met korte broek en polo gespeeld worden. En dat in combinatie met de mooie 

baan en de gezellige groep mensen maakte het vakantiegevoel compleet. 

Op de eerste dag stond er een leary op hole 6 en een neary op 16. De leary bleek onhaalbaar want 

geen van de 22 spelers wist zijn bal na de tweede slag op de green te deponeren. Al bleek na afloop 

dat we niet de juiste definitie aan de leary hadden gegeven, want volgens Herman hoefde de tweede 

bal niet op de green te liggen maar ging het erom wie zijn bal het dichtst bij de vlag wist te slaan en 

ongeacht of deze op de green lag. De dames en heren neary was een familie aangelegenheid want 

deze werden geslagen door Lea en Piet van Veelen. Lea wist bij de neary tevens een birdie te slaan 



en dat is natuurlijk goed voor het birdie-klassement. De dagwinnaar was Gerben de Groot die vanaf 

hcp 30 maar liefst 42 stableford punten wist te vergaren. Klasse Gerben een pracht score op zo een 

moeilijke baan. Nummer twee op gepaste afstand met 36 stablefordpunten kwam Joke Gieling en op 

de derde plaats met 35 punten kwam Lea van Veelen. Ook een mooie score dames.  

Na afloop was het gezellig vertoeven op het terras van 

de golfclub met bitterballen, Heineken, en Amstel 

Radlers maar ook echte Texelse Skuumkoppe. Om 18.45 

vertrok iedereen snel even naar zijn hotelkamer of 

chalet voor een korte opfris actie, want om 19.45 uur 

werd iedereen weer op het terras verwacht voor een 

heerlijke barbeque. Deze was goed verzorgd door de 

golfbaan en het vlees en de garnalensticks smaakten 

heerlijk. We hadden nagenoeg het hele clubhuis en 

terras voor ons zelf en ondanks dat het iets kouder was 

geworden was het ook nog mogelijk om op het terras te 

zitten en te genieten van de zakkende zon achter de 

Texelse duinen. 

Na het eten was het tijd voor de prijsuitreiking van de 

eerste golfdag. Uit handen van Hans kregen de beste drie 

een prijsje uitgereikt. En natuurlijk moest onze 

dagwinnaar Gerben voor eeuwig op de foto worden 

vastgelegd. Hij kreeg een tapvaatje met  5 liter Heineken 

bier en twee greenfees voor de Turfvaert in Rijsbergen. 

Uiteraard werd zijn hcp voor morgen ook scherper 

gesteld en ging met 3 punten omlaag naar 27.  Tot slot 

werd de startlijst voor morgen bekend gemaakt. De 

eerste flight moest zich melden om 09.30 uur op de 

teebox van hole 1. Of te wel ontbijt om 8 uur!!!! 

De tweede dag speelden we met iets minder spelers, Bart had last van zijn oog (ontstoken) en 

Godfried had een windmolen opening in Zoeterwoude. Daarnaast speelden Aad, Joop en Ralph een 

halve wedstrijd over 9 holes. De leary hadden we deze 

keer niet uitgezet maar wel twee keer een neary. Bij de 

heren werd de eerste geslagen door Rene van de Geer 

en de tweede werd niet geslagen. Bij de dames werd de 

eerste neary geslagen door Marianne en de tweede door 

Mieke. Met een hcp van 36 en een score van 40 

stablefordpunten werd de dagwinnaar Wouter van den 

Bosch. Keurig Wouter een mooie score en een mooie 

verlaging van je hcp. Op de tweede plaats met 38 punten 

kwam Rene van der Geer. De derde plaats was een 

gedeelde derde plek want zowel Patricia als Lea sloegen 

35 stablefordpunten bij elkaar. Ook vandaag was een birdie te noteren. Deze keer werd hij geslagen 

door Rene van der Geer.  



Overall over 2 dagen was Wouter van den Bosch de onbetwiste winnaar. De eerste dag verzamelde 

hij al 34 punten en viel hij net buiten een podiumplaats. Met zijn dagwinst op de tweede dag en de 

40 stableford punten kwam zijn totaal uit op 74 stableford punten. Heel mooi Wouter, goed gespeeld 

en beide dagen een prima score. Uit handen van Hans kreeg hij een 5 ltr tapvat Heineken bier en 

twee greenfees voor de golfbaan Groendael in Wassenaar. Dit is een prachtige baan waar je heel wat 

centjes moet neertellen om er lid te willen worden. Deze prijs was overigens geschonken door 

Gerben de Groot . Op de tweede plaats met 70 punten kwam Lea van Veelen. Beide dagen haalde 

Lea 35 stableford punten, heel stabiel en prima in de buffer van de hcp. Op de derde plaats kwam 

met 67 punten Gerben de Groot. Eigenlijk was de verwachting dat Gerben niet meer te achterhalen 

was na zijn monsterscore op de eerste dag maar zijn handicapverlaging en wellicht “zware”            

bbq avond  zorgde ervoor dat de baan meedogenloos terugsloeg. De tweede dag wist Gerben 

“slechts” 25 punten te verzamelen. 

Natuurlijk moesten we van deze prachtige 2 dagen een groepsfoto maken op green van hole 9. 

Na de prijsuitreiking was het tijd om de handen te schudden, want iedereen wilden de boot halen 

van 17.00 uur. Het waren weer twee prachtige dagen met een gastvrije golfbaan en een prachtige 

maar o zo moeilijke golfbaan. Iedereen nogmaals bedankt voor de gezelligheid. 

Rene (vd G.), Gerben en Herman bedankt voor jullie bijdrage in de prijsjes. Rene (R) bedankt voor de 

naamstickers + hcp voor op de golfkaarten, Diane voor de foto’s en Piet voor het regelen van de 2-

daagse. Het was weer top, 

Hans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


