
Verslag golfwedstrijd de Koepel in Wierden dd 21 mei 2016 

11 mei speelden we onze laatste wedstrijd tegen Siemens op de Scherpenbergh. Vandaag speelden 

we weer in het oosten van het land op de baan de Koepel in Wierden.  Vanuit het westen is het, 

afhankelijk waar je woont, ruim anderhalf uur rijden maar dan speel je wel in een geheel andere 

omgeving in Nederland. De ontvangst was goed geregeld en we konden lekker buiten in het zonnetje 

een bakje koffie drinken met een lekker stuk krentenwegge. Waarschijnlijk mede door de afstand 

was de animo iets minder groot maar toch waren we nog met 11 spelers dus een mooi koppeltje om 

er een gezellige wedstrijd van te maken. Na een bezoek aan de drivingrange, de putting en of 

chipping green gingen we vanaf 11 uur de baan in. Er stond een aardig windje maar met het zonnetje 

erbij en de beschutting van de bomen was het toch aardig warm en de korte broek kon dus voor de 

dag gehaald worden . Dat we mazzel met het weer hadden bleek een dag later wel, want zondag jl 

regende het nagenoeg de gehele dag. 

Op hole 3 (134 meter) en hole 18 (160 meter) was een neary uitgezet die beiden geslagen werden 

door Ralph en hiermee 2 extra puntjes voor het klassement wist te vergaren. De scores liepen aardig 

uiteen en er waren twee spelers die hun handicap wisten te spelen. René van der Geer was 

dagwinnaar met 37 punten en Ralph kwam op de tweede plaats met 36 punten. Op de derde plaats 

met een score van 35 punten, dus netjes in de buffer, eindigden Piet en Wouter. Fred die de dag in 

ging als leider van het klassement had een off day en eindigde vandaag als laatste. Hierdoor wist 

René van der Geer de eerste plaats van Fred over te nemen en ook Jan, Ralph, Lea en Hans wisten 

weer aan te haken in de kop van het klassement. Dus, hoewel we nog maar net begonnen zijn, is het 

weer spannend aan de kop van het klassement. 

Na afloop hebben we nog gezellig onder het genot van een biertje en een bitterballetje op het terras 

nagepraat.   



Volgende wedstrijden: 

9 en 10 juni is weer onze 2-daagse golftrip. Dit jaar gaan we overzee……… Dat wil zeggen we steken 

met de veerboot de waddenzee over en spelen 2x op de golfbaan van Texel. Als de verhalen kloppen 

moet het een uitdagende baan zijn waar je goed je best moet doen om je handicap te lopen. Het 

enthousiasme is groot want met 24 deelnemers hebben we een record aan inschrijvingen. Een mooi 

resultaat en erg leuk dat we met zo’n grote groep zijn.  

25 juni spelen we op Zeegersloot in Alphen aan den Rijn. De eerste 9 holes zijn vlak en liggen aan de 

overkant van de weg. Daarna kom je terug richting het clubhuis en speel je de laatste 9 holes rond en 

op de voormalige vuilnisbelt van Alphen aan den Rijn.  Een leuke uitdagende baan en met de laatste 

negen holes een flinke aanslag op de kuiten. 

9 juli de laatste wedstrijd voor het zomer reces. Dit is de wedstrijd  op de Hooge Graven die 

aanvankelijk gepland stond in maart maar die door het slechte weer (vorst/sneeuw) toen gecanceld 

moest worden. In principe is deze wedstrijd een oefenwedstrijd en telt deze niet mee met het 

klassement. Mocht echter het aantal inschrijvingen groot zijn dan kunnen we eventueel overwegen 

om de wedstrijd toch te laten mee tellen. De Hooge Graven is een prachtige baan die ligt in Ommen. 

Net als Wierden een flink stukje rijden maar het is zondermeer de moeite waard. Zeker nu we daar in 

de zomer gaan spelen en alle bomen prachtig in bloei staan kan deze baan tot de toppers van 

Nederland gerekend worden.  Voor deze mooie baan hebben we een aantrekkelijk fee kunnen 

regelen. Dat wil zeggen leden betalen slechts 25 euro! 

Na de zomer starten we weer op 27 augustus en spelen dan in Noord Holland op de baan Sluispolder. 

Dit is nog ver weg maar je kan je natuurlijk al via de website inschrijven. 

Voor de spelers die mee gaan naar Texel volgt deze week nog een nieuwsbrief  

Met vriendelijke groet, 

Hans 

23 mei 2016 

 


