
VERSLAG WEDSTRIJD AMSTERDAM OLD COURSE 9 SEPTEMBER 2019. 

 

Elk jaar spelen wij minimaal één wedstrijd op een woensdagmiddag en dit jaar was de Amsterdam 

Old Course de plaats van het strijdtoneel. 

Met prominent op de voorgrond de Johan Cruijff Arena en de spoorbogen hoog boven de baan 

kunnen we spreken van een bijzondere locatie, die nog eens versterkt wordt door het prachtige oude 

clubhuis, die nog de sfeer van vervolgen tijden uitademt. 

De realiteit echter was dat we slecht weer troffen, maar gelukkig was iedereen wel zo dapper om aan 

de eerste tee te verschijnen en op die manier het weer te trotseren. 

Dat niet iedereen alle 18 holes heeft afgemaakt valt te begrijpen, want de meeste spelers hadden 

weinig droogs meer in de tas of aan het lijf. 

De baan speelde mede daardoor heel lastig, hij is op plekken heel smal, maar niet al te lang. 

De approaches naar de greens zijn wel weer moeilijk met veel bunkers en veel water en dit leverde 

mede door het feit dat iedereen maar weinig slagen mee kreeg, dan ook magere scores op. 

Uitzondering hierop was Lea van Veelen, die met 35 punten in de buffer speelde, maar ook de enige 

speelster was die boven de 30 punten wist te scoren. 

Op gepaste afstand werd Ralph van der Hulst met 28 punten tweede en Patricia Soeratman eindigde 

op de 3e plaats met 27 punten, voor de uitslag verwijs ik verder naar de site. 

De neary stond op hole 8 en werd dor Ron Pannen geslagen die zijn bal een kleine twee meter van de 

hole sloeg, maar helaas de birdie niet wist te maken. 

Op hole 8 stond de leary, die een prooi werd voor Fred Waij die zijn 2e bal op een meter of 4 van de 

hole wist te krijgen. 

Na alle nattigheid hebben we nog even gezellig in het clubhuis vertoeft hoewel de bediening niet 

echt meewerkte, de gastvrijheid straalde er niet echt van af, maar dat kon onze pret niet drukken. 

De volgende wedstrijd is op 28 september a.s. op golfbaan de Turfvaert  met een vroeg 

aanvangstijdstip van 10.20 uur. 

Als je nog niet ingeschreven hebt, doe dit dan snel evenals voor onze slotwedstrijd, die wij ter ere 

van ons 15-jarig jubileum spelen op De Drentsche Golf en Countryclub in Assen met diner en de 

mogelijkheid tot overnachten. 
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