IT SIL HEVE
(het zal gebeuren)
Eindelijk is het dan zover. Maar liefst 26
deelnemers hadden zich opgegeven
voor onze eerste competitiewedstrijd
van de VrumonaHeinekenGolfclub. Dit
keer zijn we begonnen op de prachtige
baan van de Scherpenberg in Lieren.
En wat een schitterende dag hebben wij
gehad. Een voorzichtig lente zonnetje en
een aardige temperatuur. Er zijn zelfs
een paar leden in shorts de baan
opgegaan, echte bikkels.
Deze dag mochten wij ook een aantal nieuwe leden begroeten. Na afloop bleek dat zij zich al
helemaal geaccepteerd voelden binnen onze club.
Klokslag 11 uur sloeg de eerste flight af. Dit alles werd vastgelegd door onze eigen “Diana
Paparoestie” (Diana Roest). Deze schitterende foto’s staan op de site. Inclusief een wilde veldmuis en
een tamme kikker.
Na afloop de
prijsuitreiking en
aangezien het de eerste
officiële wedstrijd was
met echte prijzen. Een
ieder had wel een prijs
van petjes tot
bloembollen en flessen
wijn. Heel erg attent en
uiteraard werden de
deelnemers met een
krachtig “FORE”
toegesproken door onze
voorzitter Hans
Noordermeer.
Het verschil tussen de laagste score en de hoogste score bedroeg maar liefst 21 punten. Dag winnaar
deze keer was onze eigen “ shark” Herman Gieling. De neary was dit keer voor Hans en de leary voor
Ernest. Kijk voor alle uitslagen op de site.

Alle slagen en puts werden nogmaals uitvoerig besproken
onder een heerlijk helder glas Heineken of een
koelkoelsissende Vrumona frisdrank en uiteraard een warm
borrelhapje. Kortom naast de lichamelijke inspanningen was
het goed om even met elkaar na te genieten van deze mooie
dag.

De volgende wedstrijd staat gepland op:

16 mei aanvang 12.30 uur op de Turfvaert in Rijsbergen.
Voor degene die zich nog niet hebben ingeschreven: doe dit snel, het weer kunnen wij niet
beïnvloeden maar de baan is schitterend om te spelen

