Verslag 7e wedstrijd op Golfbaan Dirkshorn op zaterdag 24 augustus 2019
Op deze zon overgoten zaterdag moesten de meesten van ons wel even een stukje rijden om te
genieten van deze baan in het Noord-Hollandse landschap. Vanaf 10 uur kwamen de golf vrienden en
golf vriendinnen binnen om ontvangen te worden met een kop koffie en/of thee en de
onvermijdelijke appeltaart punt met slagroom.
Totaal waren we met 18 deelnemers dus Piet had 6 flights van 3 ingedeeld.
De baan lag er erg mooi bij. Wat weinig afwisseling en variaties in de holes
maar moeilijk genoeg om in de aangegeven slagen uiteindelijk te putten.
Onze “fotografin” Diana kon alles weer vastleggen met haar camera. Deze
keer had zij naast haar eigen buddy ook nog een eigen buggy. Met deze
laatste kon zij prima door het deelnemers veld heen crossen.
Om 11.00 uur hadden we de eerste afslag en om 11.45 uur was iedereen in
de baan. Na een verwoede onderlinge strijd was het heerlijk relaxen op het
mooie terras van de horeca uitspanning. Onder het genot van mooie
heerlijk heldere getapte glazen Heineken, o.o% wijn en fris werden de
ervaringen van deze uitgewisseld.
Zeer zeker vernoemenswaard was de verrassing die door het
horecapersoneel werd uitgeserveerd. Maar liefs 4 planken welke ruim
voorzien waren van de heerlijkste hapjes: gerookte ham, garnalen, zalm,
gefrituurde kaasstengels, bitterballen, groentestengels en daarnaast nog een kopje pompoensoep en
een apart stukje biefstuk. Het was een ware traktatie. Dit alleen is een lidmaatschap bij de
VrumonaHeinekenRoyal Golf club meer dan waard.
Uiteraard werd er deze 7de wedstrijddag gespeeld om de punten. Jan van Straaten was in de
veronderstelling dat hij deze wedstrijd met maar liefst 35 punten had gewonnen maar hij had buiten
zijn partner gerekend die maar liefst 36 punten had. Uw schrijver dezes vroeg haar naar haar geheim
op deze overwinning. Het volgende recept had zij hiervoor: neem je tijd voor elke slag, sluit je af van
het “gepeupel”, drink 5 slokken water voor elke slag en concentreer je. Neem deze wijze raad aan en
bij de volgende wedstrijd zullen de scores allemaal boven de 35 uitkomen.
Als derde eindigde Jan B. Zijn volledige naam zullen wij i.v.m. de privacy niet noemen. Jan B. had 32
punten. Maar Jan B. werd betrapt toen hij de bunker NIET had aangeharkt nadat hij zijn bal hier uit
had geslagen. Jan B. heeft uiteraard na afloop zijn welgemeende excuses aangeboden en had als
excus dat dit de zoveelste keer was dat hij de bal in een bunker had geslagen. Jan B. je excuses zijn
uiteraard aanvaard.
Ons nieuwe lid Elize kon samen met Jan zeker mee praten over de vele bunkers. Ook zij heeft in veel
van de aanwezige bunkers gestaan om haar bal er succesvol uit te slaan. Als nieuw lid sta je natuurlijk
enigszins onder spanning maar een volgende keer zal het een stuk beter gaan.
De neary op 7 bij de dames voor Mieke en bij de heren René van der Geest. De neary op 11 bij de
dames voor Lea en bij de heren Ralph.
Om ca 18 uur ging een ieder moe maar tevreden weer naar huis na weer een prachtige succesvolle
golfdag van onze vereniging.

