Verslag golf zondag 29 mei 2022
Het was een belachelijke bizarre golf dag, zondag.
Ja waar moeten we beginnen, bij het begin dan maar. Deed voor de tweede keer mee
om 18 holes te lopen,
Vorige week was de eerste keer. Ik deed dit omdat ik voor mezelf denk dat ik zo
meer kansen zal hebben om de handicap te verlagen.
Vorige week bijna gewonnen haha, (dat zullen weer mensen hebben), maar door een
¨lost ball dus niet.
Deze week zat ik met Giel & Ada en
met mijn skattie in 1 flight ( de
laatste) en dat was reuze gezellig. Alle
vier in een buggy want het was weer
heet met ca 35 gr. en soms zelfs
benauwd.
Op hole 1 slaan we af en ik zei nog
dat ik met 2 op de green zou kunnen liggen maar dat het steeds niet lukte. Teveel
naar rechts, te kort etc, je kent dat wel, maar vandaag niet. Lag voor de bunker en
… ja hoor weliswaar niet op de green maar op het heuveltje achter de green.
Was lastig in het hogere gras maar toch met de putter gedaan. Was een BB(bijna
birdie) maar wel een par, dat was een mooi begin.
De holes erna gingen ook goed. Het was belachelijk en bizar hoe goed alles ging. Het
was zo´n dag dat alles klopte, dat alles op rolletjes liep. Alle slagen gingen goed, ook
de chips en de bunkerslagen.
Na een 4 holes had ik al 12 punten en het ging maar door. Ik kon niet ophouden met
lachen als ik geput had. Krijg natuurlijk ook nog veel slagen mee .
Er is wel eens commentaar over de slagen die je meekrijgt. Ja dat
klopt, krijg nog veel slagen mee.
Dus dan maar even uitleggen hoe het zit, dan weet iedereen dat en
voorkomt kreten als ´belachelijk¨enz.
Toen ze met WHS systeem begonnen is iedereen hiervan op de hoogte gebracht.
Heb toen gemaild naar de organisatie dat ik hier wel aan mee wilde doen maar dat ik
dan wel veel wil slaan.
Dat was okay maar het was wel de bedoeling dat het in de loop van de tijd wel
minder moest gaan worden, daar ben ik uiteindelijk mee akkoord gegaan, dus dat is
de reden dat er nog veel slagen mee zijn.

Na de eerste negen komen natuurlijk de tweede negen en dan maar kijken hoe dat
gaat, daar heb ik nog wel minder ervaring mee, maar ook deze gingen goed, 3 holes
met 1 punt, 1 met 2, 3 met 3 en 2 met 4.
Alleen op hole 9 een streep, dat was jammer. Heb altijd verschillende doelstellingen,
1 ervan is om zonder strepen binnen te komen.

We hadden best veel te drinken mee, maar onderweg toch nog maar een fles water
besteld bij de buggybar.
Belangrijk met dit weer om veel te drinken (en ook eten). Vorige week waren er een
paar mensen die onwel waren geworden. Ook zondag weer, dus lieve mensen let op.
Op hole 19 was het lang gezellig, we zaten lekker aan de schaduwkant van het club
gebouw, kon ook niet anders want het was aan de andere kant volle bak op het terras
waar elke zondag live muziek is.
We bleven lang op hole 19 en hebben daarna nog lekker met een clubje daar
gegeten, wat reuze gezellig was ondanks dat er veel gerechten niet meer geserveerd
konden worden vanwege de drukte.
De muzikant was weg , maar we mochten op ´onze spotify´
muziek draaien. Het was nog lang ´onrustig´ op het terras.
Ondanks de belachelijk hoge punten, was de neergang van de handicap enigszins
teleurstellend, maar ga proberen om deze golf vibe vast te houden en ga wat meer
afwisselen tussen 9 en 18 holes.
Heb verder niet veel verhalen gehoord, er was over het algemeen goed gespeeld,
zowel bij de 18 als bij de 9 holers.
Het was een topdag met een mooi randje, hoop binnenkort weer eens
een verhaaltje te doen.
Warme groetjes
Maria

Hier de uitslag :
Neary:
Tweary :
Birdie :

9 Holes :

Jos van de Weyden op hole 7
To Vink op hole 7
Ernst Langeveld op hole 12
Hans van Grinsven op hole 10
Nick Oversier op hole 15
Ger Nicolasen op hole 1
1 Jos Levink –
2 Joop Hartsuiker –
3 Cor Damen –

25 pnt – hcp 27.4
20 pnt - hcp 30.3
19 pnt – hcp 28,5

18 Holes : 1 Maria Westerdijk – 47 pnt – hcp 41.4
2 Henk Riep –
40 pnt – hcp 26.2
3 Franklin Monteban – 36 pnt - hcp 33.8

