
Wilnis 7 juni 2017 
Woensdagmiddag 7 juni speelden we met 15 personen op de golfbaan van Wilnis. We zouden 

vandaag spelen op Haverleij, nabij Den Bosch, echter de baan daar was overgegaan naar een 

concurrerend biermerk dus we hadden die wedstrijd gecanceld!! 

Afgelopen dinsdag en ook woensdagochtend had het nog stevig geregend en stond er een echte 

voorjaarsstorm. Gelukkig was het rond 14.00 uur nagenoeg droog echter er de wind was met (5-6 

Bft) nog niet echt gaan liggen. Flinke dreigende regenwolken passeerden de baan maar later op de 

dag maakten deze toch plaats voor blauwe stukken en een heerlijk zonnetje. We hadden het 

verdiend zullen we maar zeggen . Vandaag mochten we een nieuw lid , Leonie Geenen 

verwelkomen. Leonie is samen met haar man Jan onlangs lid geworden. Jan speelt de volgende 

wedstrijd mee. 

Er was een neary op hole 10 en op hole 17 uitgezet. Jan Borkus wist deze, randje green, op hole 10 te 

slaan en Wim Bogaard wist hem op 17 te slaan.  50 cm van de vlag Wim dit was wel heel scherp . 

Met de hevige wind in combinatie met de (hoge) polderbaan was het niet makkelijk spelen. Dit zagen 

we ook terug in de scores. Voor zover bekend is nog nooit eerder voorgekomen dat alle spelers 

onder de 30 punten eindigden. Winnaars van de dag waren Godfried Meijer en Lea van Veelen die 

beiden 29 punten wisten te halen. Na afloop was het nog even gezellig genieten van een heerlijk 

Heineken biertje en een lekkere vette snack. We konden deze keer niet buiten zitten maar dat mocht 

de pret niet drukken. Met 7 personen zijn we nog blijven eten. Het was weer een leuke golfdag met 

gezellige mensen en een prachtige baan die er mooi bij lag. 

 

 

Donkere wolken pakken zich samen boven de baan 

De volgende wedstrijd is 1 juli op Sluispolder, er kan nog ingeschreven worden. Daarnaast vertrekken 

we volgende week naar Pierpont in België waar we 2 dagen op twee verschillende banen gaan 

spelen. Deze wedstrijd is al volgeboekt.  



Later op de dag konden de jasjes uit en klaarde het weer op. Het was direct terug te zien aan het spel 

van de spelers. Op onderstaande foto’s hadden Godfried en Piet een prachtige slag naar de hole en 

wisten ze hun bal tot op enkele cm van de vlag te slaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Hans 


