VERSLAG DE KROONPRINS 13 SEPTEMBER 2018.

Donderdag 13 september jl. hebben we onze tweede doordeweekse wedstrijd gespeeld op de
gloednieuwe baan van De Kroonprins in Vianen.
Het clubgebouw en de laatste 2 holes waren nog maar net 10 dagen geleden geopend en dat zal
zeker in de komende jaren een prachtig plaatje opleveren.
Het clubhuis heeft een zeer luxe uitstraling met een prachtig terras met zicht op de baan, maar is wat
inrichting betreft nog niet af.
De baan ligt er fraai bij, maar had soms een wat rommelige uitstraling door pas gemaaid gras en het
feit dat de rough wel erg hoog was en zeer ongelijk en deels uitgedroogd.
Ook de loopafstanden tussen de holes vergen nog wat aanpassing, want na afloop van de ronde
gaven de meters aan dat iedereen circa 15 kilometer had gelopen in zwaar terrein en dat is erg veel
voor een golfronde.
Het gras op de fairways en greens waren wat aan de hoge kant en dus niet erg snel maar wel met
heel veel slope en verschillende plateaus.
Na 2 late afzeggingen gingen we uiteindelijk met 13 spelers en onze huisfotografe Diana de baan in
en dat de baan een hoge moeilijkheidsgraad had werd al snel duidelijk.
Heel wat ballen vonden hun voorlopige bestemming in het alom aanwezige water en bij Evert Jan
was zijn ballenvoorraad na 14 holes helemaal op en moest hij lenen bij zijn flightgenoten.
De scores waren daarom niet om over naar huis te schrijven, winnaar werd Wouter van den Bosch
met 31 punten gevolgd door Rob de Roode met 30 en Leon van Swelm met 28 punten.
Er waren een tweetal nearies uitgezet die werden opgeëist door Jan Borkus en Piet van Veelen, die
er ieder een extra puntje bij krijgen.
Na het einde van deze lange ronde was het nog goed toeven in het clubhuis en namen een aantal
spelers de dagschotel alvorens moe en voldaan naar huis af te reizen.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 6 oktober a.s. om 11.00 op Golfclub Heemskerk, er is nog
voldoende ruimte dus schrijf je snel in.

Piet van Veelen, 19 september.

