
De eerste officiële wedstrijd op de golfbaan van Waterland bij Amsterdam. 

 

We zouden starten met een klein gezelschap van 18 personen. Helaas moesten Piet, Lea en Ron 

afzeggen. Een tante (90 jaar) van hen was overleden en de uitvaart vond plaats op 6 april, de dag van 

onze eerste wedstrijd. Uiteraard gaat onze oprechte deelneming naar hen uit. 

Om 09.45 uur stond de koffie/thee klaar met een vers gebakken punt appeltaart met slagroom. Hans 

had de indeling enigszins gewijzigd door de afwezigheid van Piet, Lea en Ron. Zo konden wij starten 

met 3-flighs i.p.v. 4-flights. Iedereen was ruim op tijd aanwezig zelfs Martien Sikking. Ondanks dat het  

erg lastig is om op zaterdagochtend vroeg uit Woerden weg te rijden, bruggen open, omleidingen, 

spoorweg overgang gesloten, alle 2 stoplichten tegen etc. Maar goed om 10.50 uur kon de eerste 

flight van start. 

Helaas was Mamarazzi Diana niet aanwezig om de foto’s te maken dus heeft Paparazzi Dick de teams 

op zijn mobiele telefoon vastgelegd. Het weer was redelijk. Vroeg in de ochtend 9 graden maar later 

werd het wel 11 graden en heel af en toe een waterig zonnetje. 

De neary’s stonden op 4 en op 16 en werden respectieflijk geslagen door Martien Sikking en Mieke 

Noordermeer. Mieke lag zo dicht bij dat zij er zelfs een birdie van kon maken. 

Een enkeling vond er deze dag op Waterland ook zijn Waterloo 

In de flight met Dick, Evert-Jan en Arnout ging het met name met laatstgenoemde niet helemaal 

zoals wij van hem gewend zijn. Arnout had verwacht dat al het open water op de Waterlandse 

bedekt zou zijn met een dikke laag ijs. Maar dat was helaas niet zo. Eenieder heeft hem wel kunnen 

feliciteren aangezien hij het baanrecord 

ruimschoots heeft overtroffen. Het baanrecord 

stond op 21 ballen in het water bij 18-holes 

wedstrijd en Arnout heeft er maar liefst 25 in het 

water geslagen. Gelukkig gaf hij de moed niet op 

en krabbelde aan het eind van de ronde er 

langzaam weer bovenop. Menigeen zou de moed 

al lang zijn verloren. Hij kreeg in ieder geval een 

handdoekje om zijn tranen te deppen. Na afloop 

hebben duikers zijn ballen nog opgedoken 😊 



 

Dat de baan niet helemaal waterpas is ondervond de flight met 

Martien, Ralph en Bas. Laatstgenoemde was regelmatig door zijn 

flight genoten er op gewezen dat hij zijn buggy op de rem moest 

zetten. Dat deed hij dan ook alleen bij hole 9 was hij het vergeten. 

Zijn buggy rolde langzaam, maar met steeds hogere snelheid, 

richting de slootkant. Daar aangekomen nam het een snoekduik het 

water in. Alles was drijfnat maar kon in zijn geheel weer op de kant 

getrokken worden. Na afloop heeft Bas alles goed afgespoeld en 

zou thuis alles goed laten drogen. 

 

 

 

Voordat je het weet heb je de 18 holes alweer gelopen en stap je moe maar voldaan het clubhuis in. 

Daar wachten de clubgenoten je op en informeren naar je spel en jij uiteraard naar dat van hun. De 

uiterst vriendelijke bediening verzorgd menig heerlijk helder getapte Heineken biertjes of de 

heerlijke frisse 0.0 variant of een ander lekker drankje. En dan uiteraard de caloriearme gefrituurde 

snacks zoals bitterballen, frikandellen, kaassoufflés en kipsnack. Dit alles met de heerlijke, ook 

caloriearme, sauzen zoals mayonaise, mosterd en Aziatische pikante rode saus. 

VOORRRR 

Uiteindelijk neemt Hans het woord voor de prijsuitreiking. Voor eenieder is er een prijsje: Flessen 

wijn, drop, plantjes voor in de tuin, paaseitjes etc. etc. De eerste 3 winnaars mogen uiteraard als 

eerste hun prijzen ophalen. De complete stand is inmiddels opgenomen op de site. Eenieder neemt 

moe maar zeer voldaan afscheid en gaan zich voorbereiden op 8 mei, de wedstrijd met Siemens. Er 

kunnen maximaal 18 deelnemers van onze vereniging inschrijven dus wees er snel bij.  

De eerste 3 plaatsen Waterland, overige zie stand op de website. 

1) Mieke 39  

2) Jan 36 

3) Eric 35 

Golfpark Wilnis 8 mei 2019 aanvang 12.30 uur 

 

 

 

 

Jullie kunnen nog inschrijven voor de eerstvolgende wedstrijd 

welke wij samen met Siemens spelen op Golfclub Wilnis. 

 


