Verslag wedstrijd VrumonaHeinekenRoyalGolf club op zaterdag 27
juni 2020 op de Hattemse golfclub.
Op 26 juni hadden Piet en Hans als RMT (Regen Management Team) contact met elkaar om te
beslissen of de wedstrijd doorgang kon vinden mede gezien de onheilspellende weersverwachting
met zware regenbuien en bliksem. Een vooruitblik op de regenradar en de contacten met vele
weerspecialisten heeft hen doen besluiten de wedstrijd gewoon door te laten gaan.
Dat dit de juiste beslissing was bleek maar weer eens deze dag. Halverwege wat gerommel in de
lucht en een geweldige hoosbui is alles wat wij te verduren kregen deze dag. Na afloop zaten wij
droog onder de ruime Brand-parasols en viel er nog wat regen welke om 16.30 uur was voorspeld
door René.
Alle 17 spelers waren het erover eens dat de Hattemse met 9 holes een schitterende baan is welke je
met veel plezier 2 keer loopt. De 2e keer ben je in de gelegenheid om de eventuele slagen in het
eerste rondje te verbeteren. Op zich is dat al een hele kunst.
Wim Vergunst had het helemaal vanuit zijn heupen. Hij sloeg maar liefs 3 birdies en ook nog eens de
leary. Samen met zijn introducee Freek Groen en Ralph vormden zij een flight. Dit is en was een hele
sterke flight bleek later want uiteindelijk winnaar werd Ralph met maar liefst 34 punten. Direct
gevolgd door Jan Borkus en Martien Sikking met 33 punten. Alle uitslagen staan op de site. De neary
werd al snel geslagen in de eerste ronde door Jan Borkus en werd niet verbeterd.
Na afloop gezellig op het terras op gepaste afstand nog even na geborreld waarbij Marco als gastheer
van de Hattemse eenieder voorzag van een heerlijk koel verfrissend drankje en originele bitterballen.
Zelfs tijdens de hoosbuien bleef hij ons voorzien van drankjes en hapjes met paraplu. Het was weer
een ontzettend gezellige en geslaagde middag op de Hattemse.
Graag zien wij jullie weer op zaterdag 18 juli op de Gelpenberg waarvoor de inschrijving open staat.

