
Pierpont - België 2 daagse reis 15 en 16 juni 2017 

 

Donderdag 15 juni was het weer zover en speelden de Heineken golfvereniging zijn eerste wedstrijd 

op de mooie golfbaan van Pierpont in België. De eerste flight ging om 12.04 uur de baan in en voor 

de meeste spelers betekende dit vroeg in de auto. Een paar spelers had besloten om de woensdag al 

af te reizen, zodat ze donderdagochtend rustig aan konden doen en bovendien geen last hadden van 

files. Dit was een slimme zet want op donderdagochtend stond het al vroeg vast in en rondom 

Antwerpen. Gelukkig wist iedereen toch tijdig bij de baan te arriveren en was er naast een bakje 

koffie op het terras ook nog tijd om even in te slaan. Ons hotel stond aan de baan met zicht op de 

puttinggreen en de green van hole 18.  

 

Het was heerlijk weer en er kon gespeeld worden aan de korte broek en polo. In totaal waren we 

met 20 personen waaronder 18 spelers die verdeeld werden over 5 flights. Op hole 4 stond een 

neary die geslagen werd door Hans en op hole 15 stond de andere neary welke geslagen werd door 

Jan. Na afloop hebben we heerlijk een biertje gedronken op het terras en had iedereen nog een 

uurtje om zich op te knappen, want om half acht gingen we aan tafel. Het was nog steeds warm dus 

er kon buiten gegeten worden. We hadden één lange tafel en zagen tijdens ons diner het zonnetje 

langzaam wegzakken achter de bomen van de golfbaan. Na het eerste gerecht deed Hans de 

prijsuitreiking en kregen de nummers 1 tot en met 3 een prijsje uitgereikt. Winnaar van de dag was 

Rene Roest die 37 punten bij elkaar wist te slaan. Op de tweede plaats kwam Ralph met 35 punten 

en op de derde plaats volgden Dick en Hans met ieder 33 punten. Hierna vervolgden we het diner en 

hebben we een aardig gat geslagen in de wijnvoorraad van het hotel. Het ontbijt voor de volgende 

dag stond gepland om acht uur want we speelden de volgende dag vanaf 10 uur op een andere baan 

(La Tournette) en dat was een klein half uurtje rijden. 

Vrijdag 16 juni rond 9 uur arriveerden iedereen bij La Tournette in Nijvel (Nivilles). Dit was weer een 

hele andere baan met ook een prachtige entourage. Anders dan Pierpont was hier meer sprake van 

hoogte verschillen en vanaf het terras had je een prachtig uitzicht over de green van 18 en de fairway 

van hole 15. Ook nu waren de spelers verdeeld over 5 flights en was er een neary uitgezet op hole 



16. Dit was een korte par 3 over water waarbij de vlag kort achter het water was geprikt. Wouter 

wist hier iedereen af te troeven en de neary op te eisen. De baan was prachtig en met name omdat 

deze veel hoogte verschillen had met veel uitdagende afslagen werd deze baan door de meeste 

spelers als de mooiste van de twee beoordeeld.  

 

De baan was ook moeilijker wat terug te zien was n de scores van de meeste spelers. Twee spelers 

wisten de hoogste score te halen van 35 punten. Dit waren Lea en Fred. Op 1 punt achter dit tweetal 

volgde Rob met 34 punten.  Godfried werd derde met 31 punten. Na de beloning van de dagwinnaars 

stond Hans stil bij het klassement over 2 dagen. Rene Roest had al een mooie bodem gelegd met zijn 

hoge score van gisteren echter doordat Lea de tweede dag goed scoorde wist zij op gelijke hoogte te 

komen met René. Aangezien de hcp van Lea lager is dan die van René mocht Lea zich laten kronen 

tot de winnaar van de Belgische 2 daagse. Met 63 punten eindigde Hans achter René op de derde 

plaats. Fred die de tweede dag ook goed gespeeld had wist de vierde plaats met 61 punten te 

pakken.  Vijfde met 60 punten werden Rob, Ralph en Godfried. Voor alle 18 spelers was een klein 

prijsje om uit te zoeken. Tot slot bedankte Hans iedereen voor de gezellige 2 dagen en wenste 

iedereen een behouden reis terug naar huis. Het was weer erg leuk geweest, een leuke groep 

mensen, heerlijk zomers weer en twee prachtig golfbanen zijn de ingrediënten voor een succesvol 

weekendje weg. 

Bedankt allemaal, 

Groetjes Piet en Hans 


