Wedstrijd verslag zondag 6 juni 2021
Tja, wie had dat gedacht , toch kan het en daar zit je dan op hole 19 nog even lekker
na te genieten en dan krijg je nog even de lijst met de uitslag en dat ik het verslag moet schrijven.
Meestal wordt dat door de winnaar van de 18 holes gedaan, maar sinds enige tijd wordt het om en
om gedaan. Toevallig was het vandaag de beurt voor de 9 holers, wat een toeval.
Nou ik wil elke week wel een verslagje schrijven, haha
Bij de 18 holers waren 5 flights en bij 9 waren 6 flights. Ik zat in de 4e flight en het was een leuk
gezelschap samen met Coby, Betty en Joke en die zijn ook niet voor de poes met golfen.
Hole 1 ging goed, dus dat is altijd leuk om mee te beginnen, hole 2 werd een streep helaas,dat was
jammer maar het was nog maar aan het begin er kan dan nog van alles gebeuren. Na hole 2 ging het
gesmeerd. Weet niet hoe het allemaal kwam, misschien door de leuke flight genoten want het was
heel gezellie , het weer of misschien toch door de nieuwe schoenen.
Het is net als met een taart, die bestaat ook uit verschillende onderdelen, de cake , de gelei,
slagroom,kersje. Zo is het ook wel een beetje met een flight, verschillende factoren spelen
mee,de mensen waar je mee loopt,het weer, de wind, het slaan en natuurlijk ook
een beetje geluk.
Nadat iedereen de spullen had opgeborgen, was het tijd voor een drankje en de punten tellen
en dan schrik je toch van de punten, bizar.
Bij de prijsuitreiking begint Ernst altijd met een praatje en dan komt eigenlijk steevast dat het weer een
prachtige dag was geweest en dat was terecht. Zaterdags had het nog behoorlijk geregend.
Er werd door Ernst nog even een local rule toeglicht. Nu zitten er extra bodempjes in de holes,
als de bal in de hole er weer uit stuitert, geldt dit wel als uitgeholed, hoe leuk is dat.
Omdat er meer dan 20 deelnemers waren bij de 9 holers werd er een voucher
verloot en die ging deze keer naar Jos Levink.
Ook kreeg Fred Commisaris zijn fles wijn van de week ervoor, i.v.m. een verkeerde telling.
Dan hieronder de uitslagen.
Bij de 18 holers was een tweary op hole 4, maar dat is niemand gelukt vandaag.
Birdies :
Geen birdies bij de 9 holers
Birdies 18 holes
Henk Becks
Ernst
Ellen Veenstra

Hole 6 en 12.
Hole 9
Hole 7

Neary :
Joop Hartsuiker (9 holes). Hole 7
Frank Veenstra (18 holes). Hole 15

Uitslag 18 holes :
1. Arie van Gestel 2. Ernst Langeveld 3. Bert Feenstra Uitslag 9 holes :
1. Maria Westerdijk 2. Jos Levink 3. Petra Pool -

Punten.
37
35
31

24
19
17

Hcp.
20.3
8.9
12.6

45.2
32.1
29.8

Ernst benadrukte nogmaals dat het belangrijk is om de
kaart gelijk in te voeren op je golf app,
zodat de handicaps zo reeel en echt zijn.
Nou dit is dit keer mijn bijdrage, tot volgende week of tot ziens.
Ciao
Maria

