Eindelijk na een mooie zomer mogen wij zomer weer met de VrumonaHeinekenRoyalGolfClub onze
competitie voort zetten. Niet zoals gepland in Dirkshorn maar op Golfbaan Sluispolder in Alkmaar.
Tijdens de nieuwberichten, onderweg naar de golfbaan, verteld de nieuwslezer dat wij dit jaar het
record van 60 zomerse dagen hebben bereikt. Dit word verteld terwijl de regen op de voorruit van de
auto klettert. De weersverwachting van deze dag zien er niet al te best uit maar we wachten af.
Onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers word een ieder hartelijk begroet. Een ieder
heeft er veel zin in. Om 11.00 uur valt er nog een flinke stortbui maar kort daarna word het droog en
tijdens het lopen van de 18 holes worden we soms even overvallen door een stortbui maar daarna is
het weer heerlijk golfweer.
Tussen hole 9 en 10 staat er een heerlijk kaasbroodje en een frisdrankje voor ons klaar in het
clubrestaurant.
Tegen 5 uur is een ieder binnen en worden de kaarten ingeleverd bij het tijdelijk
wedstrijdsecretariaat ( Jan en Ralph). Onder het genot van een frankje en de traditionele bitterbal
praat een ieder nog gezellig na over zijn/haar wedstrijd. Ook dit keer weer een incident. Was het de
vorige keer onze fotograve Diana Roest die ongelukkig ten val kwam. Gelukkig is zij hiervan nagenoeg
geheel hersteld. Nu was het nu de beurt aan René, haar echtgenoot. Het bleek dat hij onvoldoende
bukte bij een schuilhokje op de baan toen hij deze wilde betreden. Hij stootte zijn hoofd aan een
scherp uitstekend stuk ijzer van de golfplaat. Gevolg een hevig bloedende hoofdwond welke door zijn
echtgenote vakkundig werd behandeld met 1 pleister en diverse zakdoeken en zijn Heineken-cap.
Al met al was het weer een geslaagde middag met zeer wisselende uitslagen. Zie hiervoor de
uitslagen op de site

