VERSLAG WEDSTRIJD GOLFRESIDENTIE DRONTEN 29 AUGUSTUS 2020.

Na een zomerreces van zes weken starten wij met de Vrumona Heineken Royal Golfclub onze
wedstrijdcyclus met een wedstrijd op de voor velen onbekende Golfresidentie Dronten.
Deze baan is eigendom van de eigenaren van de huizen die rond de Golfbaan zijn gesitueerd en
kenmerkt zich als een echte parkbaan met bomen, struiken en het nodige water.
Het onderhoud van de baan was prima in orde, de tees en fairways zaten dik in het gras en ook de
greens waren vlak en hoewel niet snel, rolde de bal hierop toch uitstekend.
Een tweetal par 5 holes waren zeker tegen de wind in erg lang en dat kwam de score hierop niet ten
goede.
Vanaf een uur of tien druppelden de 17 spelers en Diana het clubhuis binnen om ontvangen te
worden met koffie, thee en cake aangeboden door de accountmanager van Vrumona.
De drivingrange was wat verder afgelegen maar werd door enkele spelers waaronder Ralph, goed
benut en dat zou zijn vruchten afwerpen.
Iets eerder dan gepland kon de eerste van 6 flights de baan in voor een ronde met zon en een goede
temperatuur maar ook wat regen en één hele forse hoosbui.
Dat mocht de pret niet drukken, want iedereen volbracht zijn of haar ronde meer dan naar
tevredenheid hoewel niet alle scores even hoog waren.
Winnaar van de dag werd opnieuw Ralph van der Hulst die zijn gedegen voorbereiding beloond zag
worden met een score van 38 punten en opnieuw een verlaging van zijn handicap.
De tweede plaats werd gedeeld door Lea en Mieke die allebei 34 punten wisten te behalen en
daarmee ruim binnen de buffer bleven.
Op de 3e plaats kwamen Evert Jan en Piet die op een score van 32 punten uit kwamen, voor de
overige scores zie de site.
De neary op 3 werd al in de eerste flight geslagen door Jan van Straaten en hij sloeg dermate dichtbij
dat niemand deze nog wist te overtreffen.
Op de moeilijke hole 13 duurde het tot de laatste flight voordat Mieke de ban brak en de bal op de
green wist te krijgen.
Onder het genot van enkele drankjes en bitterballen werd deze wedstrijd afgesloten en ging
iedereen weer met een goed gevoel naar huis.
Onze volgende wedstrijd is op woensdag 16 september om 14.00 uur op Golfbaan de Kromme Rijn
onder de rook van Vrumona in Bunnik.
Kort hierop volgt op zaterdag 26 september a.s. de wedstrijd op de prachtige en uitdagende Texelse
Golfbaan, dit is een baan die je gespeeld moet hebben.
De inschrijving voor beide wedstrijden staat open op onze site, tot dan

