Golfclub Martensplek 2 juni 2018
Zaterdag 2 juni was iedereen al vroeg onderweg richting Drenthe want om 10 uur was het
verzamelen in het clubhuis op de golfbaan De Gelpenberg. Echter het liep helemaal anders, want
rond 9 uur werd iedereen in zijn auto gebeld dat de baan door overvloedige regenval eruit lag. Maar
het goede nieuws was dat Piet en Lea een alternatief hadden geregeld. Door snel schakelen hadden
zij nieuwe starttijden geregeld op golfbaan Martensplek in Tiendeveen. Dus gelukkig had niemand de
200 km voor niets gereden en konden we toch lekker een baantje lopen.
Ondanks de hevige regenval de vorige dag en avond lag de baan er best goed bij, natuurlijk waren er
natte stukken maar er kon prima gespeeld worden. De baan was mooi en parkachtig en lag tussen
verschillende bospercelen verspreid. Een paar keer moest je zelfs een flink stuk door het bos lopen
en bij een andere hole te komen. Kortom een mooie baan om te spelen.
Het weer was aardig opgeknapt een beetje druilerig in het begin maar gaandeweg werd het beter en
konden we de wedstrijd zelf op het terras afsluiten met een biertje en een bitterbal.
Lea wist de neary te slaan op hole 6 maar de andere neary op hole 18 werd niet opgeëist. Niemand
van de 18 spelers wist de green te halen. De winnaars van de dag waren Jan Borkus en Ralph van de
Hulst die beiden 32 punten wisten te halen. Lea werd tweede met 31 punten. Derde met 28 punten
werden meerdere spelers, deze staan in de daguitslag hieronder vermeld. In het klassement heeft
Fred Waij nu de leiding genomen en met 24 punten staat hij nu 3 punten los van Hans die tweede
staat.

De volgende wedstrijd is 14 en 15 juni als we voor 2 dagen naar Golfbaan Brunssummerheide gaan.
Met maar liefst 19 spelers gaan we hier de strijd aan en kijken we wie over 2 dagen zich mag kronen
tot kampioen van onze 2 daagse golftrip.
Op 30 juni spelen we daarna onze volgende wedstrijd in Hattem, dit is één van de oudste banen van
Nederland en hier spelen we 2 rondes, omdat deze baan een 9 holes baan is. Er zijn nog plaatsen vrij
dus schrijf je snel in als je mee wilt spelen,
Met vriendelijke groet,
Hans

