
  

Slotwedstrijd 28 oktober 2017 Golfcourse The Dutch in Spijk 

Afgelopen zaterdag speelden we onze slotwedstrijd op de topbaan de Dutch waar in september nog 

het KLM open werd georganiseerd en waar vele topgolfers uit de hele wereld hun opwachting 

maakten. Vandaag was echter Heineken te gast met 32 spelers van de Vrumona Heineken Royal Golf 

Club die op deze mooie baan haar slotwedstrijd van het golfjaar 2017 kwam spelen.  

 

Het clubhuis van de Dutch met op de achtergrond het bord van de KLM OPEN 

Vanaf 09.45 uur arriveerden de spelers bij de baan. Iedereen moest zich eerst melden bij de ingang 

waarna je naam eerst gecheckt werd met de lijst met namen die de portier in zijn bezit had. Na 

akkoord mocht je doorrijden en bij het clubhuis werd je gedirigeerd naar een parkeerplaats. Hier 

moest je je je tas met kleding uit de auto pakken waarna een chauffeur je auto mee naar de driving 

range nam om daar je golfspullen uit te laden en alles voor je klaar te zetten . De volgende 

verrassing was beneden in de kleedruimtes waar alles er super chic uitzag en waar je je eigen locker 

aantrof met je eigen naam erop. Prachtige fauteuils een complete bar en zelfs een sauna was 

aanwezig. Eigenlijk zou je hier wel iedere wedstrijd willen spelen….. 

Boven in het clubhuis kregen we koffie met gebak en hadden we heerlijk uitzicht over de baan die we 

straks zouden betreden. Na de koffie gingen we naar de drivingrange waar zoals gezegd onze 

golfkarren al klaar stonden. Vanaf 11.10 uur ging de eerste van de acht flights van start. De flights 

waren ingedeeld naar rangorde in het klassement. In de eerste flight zaten Rene van de Geer, Lea, 

Hans en Bart waarbij de eerste drie in principe zouden gaan uitmaken wie zich de winnaar van het 

golfjaar 2017 mocht noemen. Dit jaar hadden we bepaald dat de beste 8 wedstrijden zouden tellen. 

De verschillen waren minimaal maar Rene had het voordeel dat hij nog geen acht wedstrijden had 

gespeeld en dus zijn hele score zou mogen bijschrijven aan zijn totaal. Bij hole 1 kreeg iedereen zijn 



  

scorekaart en kon men een banaan en een flesje Sourcy blauw pakken. Op hole 10 kon je een nieuw 

flesje water pakken en op hole 12 stond een biertap voor een heerlijk glaasje Heineken. Wat een 

feest , konden we hier maar iedere wedstrijd spelen……….. 

Het weer was bewolkt maar gelukkig droog, wel stond er een forse wind waar je wel rekening mee 

moest houden. De baan zelf lag er prima bij, het is een echte linksbaan met veel water, weinig 

bomen en lastig hoog gras aan de zijkanten van de fairway. Je kon je bal dus het beste maar op de 

fairway houden, want anders werd het toch lastig zoeken tussen al die pollen. 

Kleedkamer Heren (L) en Kleedkamer dames (R) 

Op hole 5 en op hole 11 moest gestreden worden om de neary. Nadat iedereen binnen was bleken Lé 

Linder en Ralph van de Hulst de schutters van de dag te zijn en kregen ze naast een extra puntje voor 

het klassement ook een doosje ballen als beloning. In de baan wisselden goede holes zich vaak af met 

slechtere holes, want naast de genoemde harde wind was de baan ook technisch lastig om te bespelen. 

Vaak moest vanaf de afslag eerst een stuk hoog gras en of water overbrugd worden maar ook waren 

de fairways best smal en kwam je onderweg ook nog eens slootjes tegen die overdwars door de baan 

heen meanderen. Eigenlijk zou je deze baan eerst een paar keer gespeeld moeten hebben om goed te 

weten hoe deze loopt en wat de beste clubkeuze voor iedere slag is 

Na afloop van de wedstrijd kon je je kar inleveren bij de “wasstraat” waar medewerkers van de Dutch 

je kar en clubs schoonmaakten en daarna alle spullen in de juiste auto opruimde. Ook kon je je 

schoenen buiten de kleedkamer zetten en werden ze schoon gemaakt en gepoetst. Super hoor konden 

we hier maar …….. 



  

In het clubhuis was voor ons een aparte borrelruimte gereserveerd waar de spelers flight na flight 

binnenkwamen. Hier moesten ook alle scorekaarten ingeleverd worden en verwerkte Hans de scores 

in zijn spreadsheet. Er was een imposante prijzentafel die wederom in grootte de tafel van vorig jaar 

overtrof. Vanuit onze eigen club was al een groot aantal prijzen meegenomen maar ook een aantal 

spelers had nog eens extra prijzen meegenomen (dank je wel, erg leuk ). Voordat overgegaan werd 

tot de prijsuitreiking stond Hans even stil bij het afgelopen jaar. Niet vergeten mocht worden dat ons 

jaar helaas slecht was begonnen met het onverwachts overlijden van Aad Kobessen. Daarnaast werd 

stil gestaan bij de mooie wedstrijdkalender en de mooie banen die we dit jaar weer gespeeld hadden. 

Hans bedankte Piet voor het organiseren van al deze banen en de tijd die hij hierin heeft gestoken. 

Ook Rene werd bedankt voor het geruisloos overnemen van het beheer van onze website en het 

voorwerk van het maken en uitdraaien van de stickers voor de scorekaarten voor iedere wedstrijd. 

Ook onze baanfotograaf Diana werd bedankt voor de mooie foto shoots en Herman voor het 

beschikbaar stellen van een groot aantal greenfees voor verschillende wedstrijden. Tot slot werden de 

sponsors bedankt voor de prijsjes die het mogelijk maakte dat er vandaag weer voor iedereen een 

prijsje was. 

Alvorens we tot de daguitslag en klassement overgingen werd de pechvogel van de dag naar voren 

gehaald. Eric Kraaijevanger was bezig om voor een flightgenoot een balletje uit het water te halen toen 

achter hem zijn eigen kar aan de rol ging en in de sloot belandde. Met veel moeite wisten ze de kar 

met reeds volgelopen tas met gezamenlijke krachten weer uit het water te tillen echter alles toen al 

doornat en ook zijn mobiele telefoon was door de duikbeurt niet droog gebleven. Na afloop is Eric in 

de kleedkamer nog met de fohne aan de gang gegaan maar of dit geholpen heeft is niet bekend. 

Daguitslag: 

De scores van de dag waren over het algemeen niet zo hoog al wisten toch nog 4 spelers een score van 

boven de 30 stablefordpunten te behalen.  Winnaar van de dag werd Herman Gieling die met 35 

punten en meerdere parren bijna zijn handicap wist te lopen. Klasse Herman dat je onder deze 

omstandigheden op deze technisch moeilijke baan en met jou lage handicap deze score wist neer te 

zetten.  Ralph, Piet en Tom wisten allen 31 punten te vergaren en eindigden gezamenlijk op de tweede 

plaats. Mooie score heren om op deze baan in de buffer te spelen. De winnaars kregen allen een prijsje 

uitgereikt. De rest van de daguitslag is achteraan dit verslag bijgevoegd. 

Klassement: 

Zoals gezegd was het zeer spannend in het klassement en ging de strijd tussen Lea, Rene van de Geer 

en Hans. Tijdens het spelen was het spannend maar tekende de winnaar zich tijdens het spelen al af. 

Lea had de pech veel in de bunkers te belanden en hier in eerste instantie niet goed uit te komen. Dit 

koste haar de nodige puntjes. Hans wisselde te vaak goede ballen af met slechte ballen buiten de baan 

of in het water. Rene daarentegen liet ook wel wat slagen liggen maar wist toch op bijna alle holes 

minimaal een puntje te pakken. Ook wist René enkele lange puts in één keer uit te holen en zodoende 

de winst van het klassement zeker te stellen. Derhalve mocht René uit handen van Hans de felbegeerde 

wisselbeker ontvangen en hiermee een heel jaar lang pronken thuis op de schoorsteenmantel. René 



  

wisselt hiermee Jan Borkus af die vorig jaar de trofee naar huis mocht nemen. René van harte 

gefeliciteerd met het behalen van de titel kampioen 2017 .  

 

Rene ontvangt de wisselbeker van Hans 

Op de tweede plaats eindigde Lea en op de derde plaats Hans. Nadat het drietal hun prijzen in 

ontvangst hadden genomen volgde de rest van het klassement. In drietallen mochten de mensen naar 

voren komen en een prijsje uitzoeken. Het hele klassement is bijgaand toegevoegd.  

Jan Borkus pakte na de prijsuitreiking het woord en sprak namens alle spelers een dankzegging uit aan 

het complete bestuur van de golfvereniging. Het bestuur werd bedankt voor de goed georganiseerde 

wedstrijden, de goede berichtgeving via de website, het bijhouden van de penningen en alle andere 

zaken die nodig zijn om de golfvereniging goed te laten draaien. Uit handen van Jan kreeg het bestuur 

namens iedereen een leuk cadeau uitgereikt.  Mede namens mijn collega bestuurders dank jullie wel 

voor de mooie woorden en de cadeaus    . 

Met introducees erbij hebben dit jaar totaal 37 verschillende spelers één of meerdere wedstrijden met 

onze club meegespeeld. Dit is ten opzichte van andere jaren minder dan we gewend zijn. Hopelijk 



  

mogen we volgend jaar weer meer leden van onze club op de  baan verwelkomen en zitten we aan het 

einde van het jaar 2018 weer ruim boven de 40. 

Na de officiële prijsuitreiking en dankzeggingen verplaatsten we ons naar een andere ruimte van het 

mooie clubhuis en schoven we aan voor een heerlijk drie-gangen diner. Het was erg mooi om te zien 

hoe we met zo’n grote groep het clubhuis van de Dutch “bezette” en hoe fijn iedereen genoot van de 

ambiance van het clubhuis, het gezelschap, het heerlijke eten en de goede wijn. Het was allemaal 

perfect op de Dutch, je zou wensen dat je vaker hier kon ……… 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans 

 

 



  

Complete uitslag slotwedstrijd op de Dutch: 

 


