
Openingswedstrijd GC Bentwoud 8 april 2017 

Vandaag speelden we onze eerste officiële wedstrijd van het golfseizoen 2017 op de mooie baan van 

Bentwoud. Om tien uur stond de koffie en appelgebak klaar in het clubgebouw van de baan. 

Eerst stonden we stil bij het onverwachts overlijden op 28 maart jl. van onze medespeler Aad 

Kobessen. Aad is in 2008 lid geworden van onze golfvereniging en was vanaf die tijd lid van ons 

bestuur. Aad heeft aan de wieg gestaan van onze website en heeft deze de laatste jaren samen met 

Rene verder geperfectioneerd. Aad bedankt we zullen je gezelligheid zeker gaan missen. 

Golfbaan Bentwoud is inmiddels 5 jaar oud en alle aanplant die de laatste jaren op en rond de baan 

gedaan is geeft de baan een steeds mooier gezicht. Daarnaast troffen we het natuurlijk ook met het 

lekkere zonnige weer en konden we lekker aan onze polo door de baan. De korte broek en rok waren 

nog thuis achtergelaten maar hadden best aangekund. 

We speelden de B en C lus vandaag en op de C3 stond de neary die gewonnen werd door Leon. Op 

C5 stond de leary en deze werd gewonnen door Lea.  

Er werd vandaag goed gescoord en twee spelers wisten beter dan hun hcp te spelen. Op de eerste 

plaats eindigde Ernest van den Boogerd die maar liefst 42 stableford punten bij elkaar wist te slaan. 

Goed gedaan hoor Ernest een prachtige score. Op de tweede plaats met 38 punten kwam Lea die een 

hele solide ronde aflegde en bijna op alle holes punten wist te pakken. En op de derde plaats met 33 

punten kwam heel knap Wim Bogaard die met deze score voor het eerst in de top drie eindigde. Na 

de prijsuitreiking hebben we nog heerlijk op het terras een biertje gedronken. 

De volgende wedstrijd is donderdag 11 mei. Dan spelen we tegen Siemens op de golfbaan 

Scherpenbergh. We spelen dan met 20 spelers van Heineken tegen 20 spelers van Siemens. 

Daarnaast is deze week een bulletin uitgestuurd met de mededeling over de slotwedstrijd op de 

Dutch en een extra wedstrijd op Anderstein. Beiden prachtige banen om te spelen maar let op wees 

er tijdig bij want er geldt een limiet voor het aantal plaatsen. Kijk s.v.p. op onze website voor meer 

details en schrijf je snel in als je mee wilt doen. 

Groetjes, Hans Noordermeer 



 


