
Verslag wedstrijd Dirkshorn 30 september 2017 

De wedstrijd van 13 september op Naarderbos moest helaas gecanceld worden, omdat het zo hard 

waaide en er code geel was afgegeven. Vandaag kon de wedstrijd gelukkig wel doorgaan al zat het 

met het weer ook deze keer niet echt mee. Het was druilerig, dat wil zeggen er viel van tijd tot tijd 

motregen en het zonnetje zat de hele dag verscholen achter een dik wolkendek. 

Vandaag stond Dirkshorn op het programma, een baan in Noord-Holland ter hoogte van Schagen. 

We hadden nog nooit eerder hier gespeeld dus het was weer een verrassing hoe de baan erbij lag en 

hoe het clubhuis, drivingrange etc. eruit zou zien. Nou dat viel absoluut niet tegen, het clubhuis zag 

er erg gezellig uit en ook de omkleedruimtes waren deftig met een dik geruit tapijt op de grond. De 

ontvangst was zeer vriendelijk en we kregen naast een kopje koffie ook een lekker gebakje versierd 

met een halve golfbal. Omdat het ook gisteren hard geregend had gaf de Marshall aan dat veel 

bunkers onder water stonden dus er mocht gedropped worden buiten de bunker als het in de bunker 

niet mogelijk was. Vandaag waren we met 16 spelers, een klein maar gezellig koppeltje deze keer. 

 

Na een korte warming-up op de drivingrange en of chipping- dan wel putting green sloeg de eerste 

flight om klokslag 11 uur af op teebox 1. De baan was een echte polderbaan midden in het openland. 

Mede door de overvloedige regenval had het gras genoeg water gehad wat zich naast een mooie 

groene baan ook vertaalde in af en toe sponsige ondergrond waar de paar buggy’s hun sporen in 

trokken. Op hole 9 en 11 was een neurie uitgezet die geslagen werden door Jan Borkus en door 

Patricia Soeratman. Ondanks dat onze flight tijdens het spelen dacht dat niemand hoog zou scoren 

waren er toch 3 spelers die 36 of meer punten bij elkaar sloegen. Winnaar van de dag werd Ernest 

van den Boogerd die 39 punten verzamelden gevolgd door Fred Waij met 38 en Herman Gieling met 

36 punten. Goed gedaan heren het was met al die nattigheid zeker niet makkelijk vandaag. 



In het klassement blijft het spannend, Rene van der Geer wisselde Hans Noordermeer aan de top af 

en staat nu 1 punt boven Hans. Hans op zijn beurt wordt weer gevolgd door Lea die een puntje inliep 

en nu 1 punt achter Hans staat. Officieel hebben we nu nog alleen de slotwedstrijd op de Dutch die 

meetelt voor het klassement. Het gaat deze keer om de 8 beste scores. Rene heeft pas 7 wedstijden 

gespeeld en zijn score op de Dutch telt volledig mee. Lea en Hans hebben al 8 wedstrijden gespeeld 

en kunnen hun slechtste score schrappen. Voor Lea een 1 en voor Hans een 3. 

Na afloop was het goed toeven in het clubhuis, naast een lekker biertje kregen we ook een heerlijke 

verrassing in de vorm van een zes planken van anderhalve meter vol met lekker hapjes (biefstuk, vis, 

bittergarnituur, nacho’s en andere amuses). Per drie personen een plank, een aantal van ons wilden 

nog blijven eten echter na de heerlijke hapjes werden de plannen toch gewijzigd en ging iedereen 

voldaan naar huis.  

Vrijdag 13 oktober om 14.00 uur staat een oefenwedstrijd gepland op de Haarlemmermeersche, er 

staan al 17 spelers op de lijst maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. Daarna volgt de slotwedstrijd op 

de Dutch op 28 oktober en op 25 november de laatste wedstrijd van het jaar op Anderstein in 

Maarsbergen op de Utrechtse heuvelrug. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans 


