
Openingswedstrijd Sluispolder 

 

Covid-19 is niet een nieuwe spelvorm in golf maar wel een virus ziekte die ons tot heden heeft 

belemmerd om onze wedstrijden met de VrumonaHeinekenRoyalGolf club te spelen. 

Eindelijk konden we dan ons eerste officiële wedstrijd spelen op 6 juni op de mooie golfbaan van 

Sluispolder. Maar liefst 18 spelers hadden zich opgegeven. Helaas moest Gabrielle Buitenhuis-Kramer 

afzeggen i.v.m. ziekte. Het was goed om elkaar weer te zien. Wij kregen een aparte ruimte 

toegewezen, in het clubhuis, waar we op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar konden plaats 

nemen. Toch vreemd om geen handen te schudden, kussen en/of knuffelen. Maar de begroetingen 

waren niet minder hartelijk. Onder het genot van een kop koffie/thee en een gebakje werden er vele 

wetenswaardigheden uitgewisseld. Om ca. 11 uur ging de eerste flight van start op een nagenoeg 

droge maar bijzonder winderige baan.  

Uw schrijver zag René Roest een prachtige strakke en verre afslag maken. Later bleek dat deze slag 

daarna niet of nauwelijks meer werd geëvenaard. Zelf mocht ik in de flight meelopen met Ralph. 

Deze had het echt niet op zijn heupen. Prachtige slagen werden gemaakt met uiterste precisie en 

souplesse vanuit de heupen. Het zal jullie niet verwonderen dat hij uiteindelijk de dag winnaar werd 

met maar liefst 41 punten. Op een tweede plaats eindigde Piet met 32 en Lea ook met 32 punten. 

Na afloop uiteraard onder het genot van een heerlijk helder glas Heineken of iets anders uit ons 

uitgebreide drankenassortiment nog even napraten over de gemiste birdies, hole in ones en afslagen 

van minimaal 260 meter. De oorzaak was heel erg duidelijk namelijk de vrij harde wind welke soms 

met een kracht van 6 à 7 over de baan raasde en zelfs de bal van de tee blies bij het opteeen.  

Uiteraard werd alles weer op de gevoelige plaats vastgelegd door Diana. In tegenstelling tot voor de 

corona-periode mocht zij niet de baan in. Nadat ook de calorie arme frituurhapjes waren 

uitgeserveerd gaf Hans nog even de uitslagen door en vertelde dat hij erg uitkeek, met een 14 andere 

leden, naar de 2-daagse welke in tegenstelling tot de planning niet in België maar op de Drentse Golf 

en Country Club gespeeld zal worden op 11 en 12 juni. 

De eerstvolgende officiële wedstrijd is op 27 juni op de mooie golfbaan van de Hattemse. Hiervoor 

staat de inschrijving nog open. 

 

 


