Verslag 6 oktober 2018 Heemskerkse golfclub:
Het was vandaag heerlijk zonnig en de temperatuur van 17 graden was uitstekend voor de maand
oktober. Enkele van ons durfde zelfs met een korte broek de baan in te gaan. Op deze baan hadden
we nog nooit eerder me onze club gespeeld dus het was een verrassing hoe de baan erbij zou liggen.
De entourage zag er in ieder geval prima uit, een mooi clubhuis met uitzicht op hole 18 en mooie
oefen faciliteiten zoals drivingrange, chipping- en puttinggreens. Last minute waren er nog de nodige
aan- en afmeldingen geweest maar uiteindelijk waren we vandaag met 18 spelers die, mooi verdeeld
over 6 flights verdeeld, om 12 uur de baan in gingen.

De baan is een echte polderbaan omgeven door veel water en stukken (jonge) bosschages. Ook door
de baan kruisten vaak slootjes de fairways waardoor het aanvallen van de greens niet altijd makkelijk
was.
Op hole 8 en 13 stonden nearies die geslagen werden door Martien Sikking en Patricia Soeratman.
De wedstrijd wed gewonnen door Lea van Veelen die 32 stablefordpunten wist te verzamelen en
hiermee nipt Rene van der Geer wist voor te blijven die 31 puntjes bij elkaar sloeg. Derde met 30
punten werd Martien Sikking. Zoals al gezegd hadden we hier nog nooit eerder gespeeld en was er
veel water in het spel. Dit was dan ook terug te zien in onze scores want veel spelers bleven steken
tussen de 20 en 25 punten en dat komt toch niet zo vaak voor.
Na afloop hebben we nog gezellig buiten op het terras een biertje gedronken. Het was weer een
heerlijke dag en met elkaar super gezellig. 27 oktober spelen we op Anderstein, dit is alweer onze
laatste officiële wedstrijddag van het jaar welke we afsluiten met een diner op de baan. Tevens
maken we dan de winnaar van het klassement bekend en wordt de wisseltrofee uitgereikt. Lea gaat
momenteel aan kop gevolgd door Jan Borkus en Piet van Veelen.
Tot slot spelen we 10 november nog een gezellige oefenwedstrijd op de Gelpenberg in Drenthe. Als
je 27 oktober en of 10 november mee wilt spelen schrijf je dan snel in via de website.
Gr Hans

