
Openingswedstrijd 16 april Naarderbos 

Zaterdag 16 april speelden we onze openingswedstrijd van het golfjaar 2016 op de golfbaan 

Naarderbos. Voorafgaande aan deze wedstrijd hadden we al twee keer een 18 holes oefenrondje 

gespeeld op de banen Bentwoud en Waterland. Op Naarderbos was het alweer een aantal jaren 

geleden dat we hier met onze club gespeeld hadden en voor veel spelers was dit de eerste keer. 

De baan van Naarderbos is gelegen op het knooppunt A1/A6 en we waren al gewaarschuwd dat er 

flink aan de weg gewerkt werd. De heenweg viel het mee met de drukte en kon iedereen vrij snel 

doorrijden maar terug was het toch echt raak en stonden er kilometers lange files. In het mooie 

clubhuis werden we ontvangen met een heerlijk stuk appeltaart en een bakje koffie en hadden we 

ook nog even de tijd om na de koffie een balletje in te slaan.  

Het was droog met een zonnetje maar er stond wel een flinke wind wat het gevoelsmatig toch nog 

aardig fris maakte. Er werd gestart vanaf hole 1 en 10 en met slechts 7 flights waren we dus snel 

allemaal in de baan. De spelers die op hole 10 startte gingen direct de winderige en frisse tweede lus 

op welke voornamelijk op een voormalige vuilnisbelt is gelegen. De starters op hole 1 liepen eerst  

 

voornamelijk tussen de bomen  en hielden de frisse ronde nog even tegoed .  Op hole zes stond de 

eerste neary, een par drie die een beetje omhoog liep en waar de wind veel invloed had op je bal. 

Hans was degene die zijn bal uiteindelijk het dichtst bij de vlag wist te slaan. De tweede neary stond 

op hole 14. Een par 3 aan de andere kant van de golfbaan bovenop de bult. Hier was het Marianne 

die met de eer ging strijken en haar bal zo dicht bij de vlag wist te slaan dat niemand haar meer kon 

verbeteren.  

De scorekaarten werden zorgvuldig bij elkaar geteld en gecontroleerd door de markers. Dit gebeurde 

natuurlijk onder het genot van een verdient biertje. De eindscores waren niet zo hoog. Het is 

natuurlijk nog vroeg in het seizoen en ook de wind had behoorlijk veel invloed op de scores. De 

winnaar van de dag was Fred met 31 puntjes. Hierbij kan ook nog vermeld worden dat Fred hierbij 2 

birdies heeft geslagen!! Nummer twee van de dag was Wim Vergunst (29) en Mieke en Tom die 

beiden 27 punten bij elkaar wisten te slaan werden derde. Tom had in zijn ronde ook nog een birdie 

geslagen. De andere scores staan op de website. 

 



 

 

Het was weer een prachtige golfdag op Naarderbos. René Roest bedankt voor het automatiseren van 

de stickers voor op de golfkaarten, Martien bedankt voor het sponsoren van de flesjes sourcey en 

Raph bedankt voor de ballen-prijsjes. Vanuit de club kreeg iedereen weer een nieuwe polo voor de 

wedstrijden. Deze keer een rode polo met op de linkermouw ons logo geborduurd. Hij is mooi 

geworden. Graag volgende wedstrijd allemaal in de nieuwe polo . 

De volgende wedstrijd is 11 mei op de Scherpenbergh, ik kan nu al zeggen dat deze wedstrijd al 

volgeboekt is!! Het is onze traditionele wedstrijd tegen Siemens en we spelen dan met 20 Heineken 

golfers tegen 20 Siemens golfers. Mocht je toch nog willen mee doen schrijf je dan toch in, wellicht 

valt er nog iemand af. 

De daarop volgende wedstrijd is 21 mei op d Koepel in Wierden.  Het is een stukje rijden maar een 

prachtige baan om te spelen.  In juni gaan we met een grote groep naar Texel voor onze 2 daagse. 

Altijd erg gezellig om 2 dagen met elkaar te golfen op een baan waar je anders nooit komt. 

Met vriendelijk groet, Hans 


