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Zoals de wind waait, zo waait mijn golfballetje 
Oud chinees spreekwoord 

 

De hele week was het storm en regen, die ons landje gijzelde, en ook deze zaterdag waarop wij een 

oefenwedstrijd zouden spelen beloofde niet veel goeds. Maar toch leek het er deze ochtend op, 

volgens buienradar, dat het vanaf 12 uur droog zou worden. 

Er waren maar liefs 24 aanmeldingen waaronder een aantal introducees. Bijzonder aardige en 

hartelijke mensen waar wij kennis mee mochten maken. Een warm welkom ook voor Marianne 

Meyer die, na het overlijden van echtgenoot Godfried, samen met haar vriendin weer aanwezig kon 

zijn om te spelen. Zoals altijd had Piet weer een mooie indeling gemaakt voor de diverse flights 

ondanks dat er op het laatste moment ook een paar afzeggingen waren, loste hij dit met uiterst 

creatieve ingrepen weer op. 

Onze voorzitter Hans kon er helaas ook niet bij zijn. Hij verkoos deze keer een korte skivakantie met 

zijn vrienden boven deze oefenwedstrijd.   

Om 12.00 uur konden wij beginnen op Tee 1 en Tee 10. Het miezerde nog een heel klein beetje maar 

er stond wel een behoorlijk harde wind. Gelukkig had eenieder hier last van ongeacht de plek waar je 

op dat moment stond. Er waren 2 neary’s en een longest. Bij de neary’s waren dit Piet van Veelen en 

Eric Kraaijenvanger. De longest werden geslagen door Patrcia Soeratman (op de fairway) en Auke 

Marco Broekert. Laatstgenoemde moest direct na afloop naar de wedstrijd Heerenveen- de 

Graafschap. Laatstgenoemde wonnen deze wedstrijd met 0-3. 

Meedoen was vandaag belangrijker dan winnen, alhoewel het geen officiële wedstrijd was en 

eenieder lekker kon oefenen werden de punten toch bijgehouden. Bij de heren was het René Roest 

die afgelopen winter veel had geoefend op zijn afslagen. Na afloop zat hij dan ook triomfantelijk aan 

de grote tafel om zich heen te kijken met een score van maar liefs 34 punten. Echter was er toch nog 

een speler die met 35 punten topscorer werd deze dag. De schrijver van dit verslag had de grote eer 

om met hem in dezelfde flight te spelen. Zijn naam: Eric Kraaijevanger. 

Na afloop hebben we gezellig onder het genot van een heerlijk heldere Heineken, wijntje en/of 

frisdrankje met de gebruikelijke heerlijk vers bereidde frituursnackjes met magere sauzen nog mogen 

nagenieten van een geweldig leuke sportieve maar bovenal gezellige dag. 

Vergeet je niet in te schrijven voor de volgende, eerste, wedstrijddag: 

Zaterdag 6 april op Waterland aanvang 11.00 uur 

 

Met sportieve groet 

 

Het bestuur 


