
Slotwedstrijd Golfbaan Wilnis 29 oktober 2016 

Afgelopen zaterdag speelden we alweer onze laatste officiële wedstrijd van het golfjaar 2016. Er was 

een groot aantal inschrijvingen te weten 29 spelers. We mochten twee nieuwe leden en één 

introducee welkom heten te weten Saskia Brugman, Evert Jan Greven en Koen Wijn. Eind oktober 

kan je met het weer van alles verwachten maar we hadden enorm geluk, het was rustig nazomers 

weer met een blauwe lucht en heerlijk warm zonnetje. Niet te geloven maar er kon gewoon aan de 

polo gespeeld worden. In het klassement was het spannend met aan kop Lea van Veelen gevolgd 

door Wouter van den Bosch en Jan Borkus. Helaas was Lea ziek thuis en ging de strijd dus tussen 

Wouter en Jan. Om 10 uur was het verzamelen in het clubhuis en kregen we gezellig een bakje koffie 

incl. appelgebak. De kaarten werden uitgedeeld en van Bart Koole kreeg iedereen een zakje met 10 

ballen om mee te spelen. Dank je wel Bart. 

De dagwinnaar was Martien Sikking met 34 punten gevolgd door drie man met 33 punten. Dit waren 

Jan Borkus, Ron Pannen en Rob Roelofswaard. Op de derde plaats met 31 punten kwamen Wim 

Vergunst en Koen Wijn. Allen kregen van Hans een prijsje uitgereikt. 

Helaas was het met de nearries uitzetten mis gegaan. We hadden de baan gevraagd om op hole 10 

en 17 een neary te plaatsen echter dit was niet gebeurd. Niettemin werden na afloop van de 

wedstrijd toch twee briefjes ingeleverd met daarop enkele namen. Dat deze niet op hole 10 en 17 

waren geslagen en dat er ook een naam op stond van iemand die bij ons niet bekend was mocht de 

pret niet drukken .  De gelukkigen kregen een doosje ballen. 

De einduitslag van het klassement werd uiteindelijk een hele nipte overwinning voor Jan Borkus. 

Zowel Jan als Wouter waren beiden geëindigd op een totaal van 64 punten, zodat in dit geval de 

laagste handicap de doorslag gaf. In dit geval speelt Jan vanaf hcp 19,3 en Wouter vanaf 29,1 en de 

regel is dat bij gelijke stand de speler met de laagste handicap de winnaar is. Jan bij deze nogmaals 

proficiat. Zet de trofee op een mooi plekje in de kamer, je mag een jaar van het uitzicht genieten . 

 

Jan krijgt de wisseltrofee overhandigt van Hans 



De nummer twee in het klassement werd zoals al genoemd Wouter en op de derde plaats eindigde 

toch nog Lea die helaas deze wedstrijd moest missen. De daguitslag en het hele klassement zijn terug 

te vinden op onze website. 

 

Wouter en Bart in aktie met op de achtergrond een net ontstane brand 

 

Alle spelers kregen een prijsje uitgereikt waarvan een deel gesponsord door enkele leden te weten 

Dick de Waard, Jan Borkus, Rene van der Geer, Ruud van de Burg en Piet van Veelen. 

Naast het eindklassement voor het spelen hadden we ook nog een birdie-klassement, een neary 

klassement en een prijs vraag klassement. 

Het birdie klassement werd gewonnen door Fred Waij en het neary klassement door Ralph van der 

Hulst. Voor de prijsvraag hadden we 3 spelers die alle 9 vragen (iedere maand één) goed hadden. Dit 

waren Eric Kraaijevanger, Lea van Veelen en Rene van der Geer. Of de prijsvraag-winnaars de vragen 

helemaal uit het hoofd hebben gedaan of “gegoogeld” hebben zullen we nooit weten . Als prijsje 

kregen ze het NGF regel boekje welke ze in de baan kunnen gebruiken als de computer niet binnen 

handbereik is. 

Tot slot werden Ruud, Piet, René en Aad bedankt voor hun bestuurlijke taken het afgelopen golfjaar, 

want zonder hun inbreng zou onze golfclub natuurlijk nooit goed kunnen functioneren. Ook werden 

alle golfers bedankt voor hun gezellige inbreng het afgelopen jaar.  

Het was nog lang gezellig en met een groot gedeelte bleven we ook nog dineren in het clubhuis. Het 

was dan wel de laatste officiële wedstrijd toch spelen we volgende week alweer een wedstrijdje op 

de golfbaan Kleiburg. Hier is Leon van Dijk de Head Greenkeeper en hij had ons uitgenodigd om daar 

ook een keertje te komen spelen. Dit vonden we natuurlijk een goed idee. 

Groetjes, 

Hans 



 

 


