VERSLAG TWEEDAAGSE OP GOLF- EN POLOCLUB BOSSENSTEIN.

Donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2019 vond de tiende editie plaats van de Buitenlandtrip van
onze gezellige golfclub.
Er hadden zich 18 spelende leden aangemeld, die werden aangevuld met huisfotografe Diana en
Yvonne, de vrouw van Ralph die voor het eerst met onze groep meereisde, dus in totaal arriveerden
rond 10.30 twintig deelnemers voor koffie, thee en appelcake.
De locatie, die het bestuur dit jaar had uitverkozen, was de Golf- en Poloclub Bossenstein nabij
Antwerpen in België, waar een hotel was gevestigd in een mooie oude hoeve, behorend bij het
landgoed rond Kasteel Bossenstein.
Op dit landgoed is een prima 18 holes baan aangelegd deels rond het Kasteel en langs de hoeve met
veel waterpartijen en hoge rough.

Af en toe lagen de holes wel wat gevaarlijk dicht bij en naast elkaar, maar dat zorgde niet voor
overlast, wel zou de routing enigszins verbeterd kunnen worden.
De kamers in het hotel waren van een goed niveau, maar zouden hier en daar wel een kleine facelift
kunnen gebruiken. Gelukkig konden we bij aankomst wel direct onze intrek nemen in onze kamers.

Na de koffie kreeg iedereen ruim de gelegenheid het lichaam te laten wennen aan de
golfinspanningen die zouden volgen, want om exact 11.0 uur ging de eerste flight van start met een
vrij makkelijke par 4, die de nodige birdies en kansen daarop zou opleveren.
Na een aantal niet al te moeilijke holes werd de moeilijkheidsgraad langzaam hoger met hole 7 als
moeilijkste hole van de eerste negen, namelijk een lange par 5 rond een grote waterpartij.

De tweede negen leverde duidelijk meer problemen op met smallere fairways en hogere rough en
we zagen dan ook regelmatig zoekpartijen in de rough of struikgewas.
In de scores kwam wel tot uiting dat de baan toch lastig te spelen was, want dagwinnaar werd
Wouter van den Bosch met 36 punten gevolgd voor Ron Pannen en Jan Borkus met 35 punten, Piet
van Veelen met 34 en Fred Waij met 32 punten, zij ontvingen van onze voorzitter allemaal een
prijsje.
De beide nearies werden geslagen door Ernest van den Bogerd op hole 8 en Jan Borkus op hole 14.
Na een gezellige borrel na afloop van de ronde ging iedereen zich opfrissen voor het diner, dat er
door alle inspanningen van de dag goed in ging en begeleid werd door enkele lekkere wijnen.
Daarna werd de dag nog enige tijd geëvalueerd aan de bar en rond 24.00 uur kwam ook hieraan een
einde, want iedereen wilde de 2e dag natuurlijk wel vlammen
Dag 2 werd gestart met een gezamenlijk ontbijt gevolgd dor het pakken van de koffers en het
uitckecken van de kamer voordat de 2e ronde van start ging om 10.00 uur.
Aan de scores was duidelijk te zien dat de inspanningen van de eerste dag hun sporen hadden
nagelaten, want de meesten brachten een (flink)lagere score binnen.

Piet van Veelen bleek dag één het beste verteerd te hebben, want hij werd 1 e met 33 punten gevolgd
door Leonie met 31 en Ron Pannen en Rene van der Geer met 29 punten, de neary op hole 8 werd
opnieuw gewonnen door Ernest, de andere neary werd door niemand op de green geslagen.
Onder het genot van een drankje begon voorzitter Hans aan de slotspeech, waarin hij memoreerde
dat de 10e editie weer heel erg geslaagd was ondanks een forse bui op de eerste dag, gelukkig
gevolgd dor een warme tweede dag.
De algeheel winnaar werd Piet van Veelen met 67 punten, gevolgd door Ron Pannen met 64 en
Wouter met 61 punten. Voor de volledige uitslag wordt iedereen verwezen naar onze website, waar
ook de fraaie foto’s van Diana zijn te bewonderen, waarvoor weer heel veel dank.

Resumerend durven wij te stellen dat iedereen het erg naar de zin heeft gehad en er volgend jaar
zeker weer een tweedaagse op de agenda zal prijken.

Het bestuur.

