
 

Verslag van onze 9e officiële wedstrijd op golfclub Turfvaert 
 

Zaterdag 28 september 2019. 

 

De weergoden leken ons deze dag 

niet goed gezind. Er was 85% kans 

op 1,7 mm regen en veel wind. Dit 

weerhield 17 leden er niet van om 

toch te spelen. Het was wel een 

vroege start.  

Vanaf 09.15 uur kwamen de eerste 

leden aan. Uiteraard stond daar weer het bekende buffet met koffie 

thee en warme appelflappen. Gezellig even bijkletsen en Eric vertelde 

vol trots over zijn nieuwe baan als opticien i.o. 

Om 10.20 uur vertrok de eerste flight vergezeld van een mager 

zonnetje en veel wind. Het was Piet wederom gelukt om een leuke en 

goede flight indeling te maken. En uiteraard werd dit wederom vast 

gelegd op de gevoelige, niets verbergende, digitale plaat van Diana. 

De eerste flight met Patricia, Bas en Dick waren binnen 4 uur klaar. 

Dit kwam mede doordat Bas het zoeken naar zijn, nagenoeg 

onvindbaar, verloren 5 ballen al snel opgaf zodat er doorgespeeld 

kon worden. Misschien wel het meest belangrijke was dat nagenoeg 

alle flights in droog weer hebben kunnen spelen. Op het einde van de 

middag viel er wat regen. Alleen de wind was af en toe vrij stevig en 



werden we enigszins GEJAAGD DOOR DE WIND. Misschien leuke titel 

voor een boek.  

Na afloop gezellig nog 

even na borrelen met een 

gezond frituurhapje en 

kijken naar de kwalificatie 

van de Formule1 autorace. 

Hans maakte de daarna de 

uitslagen nog bekend. De 

neary op 5 werd bij de heren geslagen door René vd G. en bij de 

dames werd deze niet gehaald. De neary op 17 werd door de dames 

door Mieke geslagen en bij de heren door Piet. Op de gedeeld derde 

plaats eindigden René R. en Jan met 32 punten. Lang dacht Dick, die 

de kaarten in ontvangst nam, dat hij de winnaar van de dag zou 

worden. Maar hij had buiten de Waard (Ralph) gedacht. Dick had 33 

punten en Ralph eindigde op een zeer verdiende 1ste plaats met 35 

punten. 

Kortom wederom een bijzonder geslaagde en gezellige golfdag.  

Onze eerstvolgende jubileum en ook eindejaarwedstrijd, is in het 

weekend van 26 oktober 2019. Er is slechts nog 1 lodge over om te 

overnachten op de golfbaan. Neem hierover contact op met Piet. Zie 

ook de inschrijflijst. 

Om ontspannen aan het winterseizoen te beginnen is er een extra 

speelmogelijkheid op Golfbaan Kleiburg bij Brielle op 23 november. 

Inschrijving staat open op onze site. Dit is geen officiële wedstrijd. 

Met vriendelijke sportieve groet namens het bestuur 

 

Dick de Waard 

  



 


