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Met temperaturen boven de 30 graden speelden we woensdagmiddag 14 september op de golfbaan 

de Hooge Rotterdamsche. Deze baan heten vroeger de Golfbaan de Rottebergen maar dit werd 

waarschijnlijk te weinig geassocieerd aan Rotterdam. We waren met 16 spelers verdeeld over 4 

flights van drie en 2 van 2 spelers.  De baan lag er erg mooi bij al was het wel erg zoeken naar je bal 

doordat er veel bladeren in de baan lagen. Dit maakte het soms erg vervelend als je na een mooie 

slag je bal niet meer kon terugvinden. Na afloop waren de meningen over de baan dan ook verdeeld. 

Met name de hoge temperatuur en het vele klimwerk was erg zwaar en leverde geen pluspuntjes op 

voor de baan . Nu uitgerust op de bank terugkijkend kan toch wel gezegd worden dat het een 

mooie baan is op een uniek stukje grond tegen Rotterdam aan. Met normale temperaturen en meer 

in het voorjaar als de bomen nog geen blad verliezen is het ongetwijfeld een prachtige baan om te 

spelen. 

De neary op 4 werd geslagen door Marianne Meijer en de leary op 6 door Aad Kobessen. 

Gefeliciteerd Marianne en Aad , goed gedaan en een extra puntje voor het klassement. 

De winnaar van de dag werd Fred Waij die als enige speler een score van boven de 30 punten wist 

neer te zetten. Fred behaalde 32 stableford puntjes gevolgd door Lea met 29 en Hans met 28 punten. 

In het klassement waren er ook verschuivingen. Wouter (v.d. B.)en Jan zakte naar respectievelijk de 

vierde en de derde plaats. Hans staat nu bovenaan gevolgd door Lea die slechts 2 puntjes op Hans 

achter staat. Jan staat 1 puntje achter Lea en Wouter weer 2 puntjes achter Jan.  Kortom met twee 

wedstrijden te gaan is alles nog mogelijk. 

 

Na afloop hebben we gezellig op het terras genoten van het mooie weer. Helaas hadden ze geen 

Heineken meer op de tap en moesten we het doen met Warsteiner Pils.  Onze volgende wedstijd is 

op zaterdag 8 oktober. We spelen dan op de Turfvaert in Rijsbergen. Daarna volgt op 29 oktober de 



slotwedstrijd op Wilnis. Deze laatste wedstrijd is inclusief een diner. Opgeven kan al via onze 

website. 

 

Piet geniet van het uitzicht van de skyline van Rotterdam 

 

Leon slaat zijn bal vakkundig uit de bunker 

 

Groetjes, 

Hans 



 


