Eindtoernooi Anderstein Maarbergen
zaterdag 27 oktober 2018

Tot 11.35 uur hadden we regelmatig een fikse bui maar daarna kwam heel voorzichtig het zonnetje
door en beleefden we een geweldig eindtoernooi van onze competitie.
Dat het tot de laatste dag spannend was bleek wel uit het klassement. Op de laatste dag hadden de
nummers 1 t/m 8 kans om overall winnaar te worden.
Dus ging een ieder met veel plezier aan zijn/haar ronde beginnen. De indeling was gemaakt aan de
hand van de stand op de totaal scorelijst. Na een prachtige ronde op de Heuvelrug (B-9holes) en
Heide (C-9 holes) was het Mieke Noordermeer die de eerste plaats behaalde direct gevolgd door exaequo Ralph van der Hulst en Wim Vergunst. De neary’s werden geslagen door René van de Geer en
Hans Noordermeer.
Na afloop natuurlijk gezellig napraten over deze mooie dag en andere zaken. En dan het grote
moment. De prijsuitreiking van het algemeen klassement. Het zal u niet verbazen dat de winnares
haar eind overwinning geen moment in gevaar zag komen deze dag. Onder daverend applaus werd
Lea van Veelen gehuldigd als clubkampioen 2018 van onze VrumonaHeinekenRoyalClub Golfclub.
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Daarna wordt een ieder naar voren geroepen om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen. Zo was er
voor een ieder een mooie prijs. Uiteraard werd onze eigen “club fotografe” ,Diana Roest, hartelijk
bedankt voor haar prachtige foto reportages van onze wedstrijden het afgelopen seizoen. Zie
hiervoor de site.
Hieronder treffen jullie de totaal uitslag van ons golfjaar.

Hierna hebben we met nagenoeg alle deelnemers van deze dag mogen genieten van een heerlijk
diners welke door het bestuur werd aangeboden. We mogen met zijn allen terug kijken op een
geweldig mooie dag als afsluiting van onze competitie.
Het is echter nog niet helemaal afgelopen want op : 10 november 2018. Aanvang: 11:00 uur kan je
nog spelen op Golfbaan De Gelpenberg Gebbeveenweg 1 te 7854 TD Aalden inschrijven voor 10
november.

