
Zondag 16  April 2022  Paas zondag 
 

 

Het weer was de afgelopen tijd  toch nog wel wat wisselvallig,  

maar vanaf vrijdag was het toch lekker weer, 

zo ook op Paas zondag, de zon straalde, een dag om te genieten. 

Eindelijk weer eens een “opstel” maken, op school (long time go) 

had je er een hekel aan en ook nu vinden veel mensen het niet 

leuk om wat te schrijven. Vind het wel leuk, want dat betekent dat 

je gewonnen hebt. Wil dat elke week wel doen, dan gaat de hcp 

ook omlaag. 

Het was best wel lang geleden dat er eens weer een goede score was voor mij. 

Bij het inschrijven kregen we een leuke Paas suprise , met een choco lollie en nog wat andere choco 

lade lekkernijen. Een grote pluim voor Annet, want zij heeft dit allemaal gemaakt en dat is best veel 

werk, ook de fles wijn die gewonnen kan worden , wordt leuk ingepakt, mag ook wel eens gezegd 

worden, een applaus dus. Geldt ook voor de mensen die de wedstrijdleiding doen. 

Iedereen vindt dat allemaal heel gewoon, maar er gebeurt van alles en kost ook tijd. Een complimentje 

mag best wel eens. 

Zat in de één na laatste flight met Joop, Marty en José, het was gezellie samen. 

De eerste 2 holes gingen wel leuk, bij hole 3 begon het ook leuk, lag met 3 op de green, althans dat 

dachten we. 

Maar nergens een bal te bekennen op de green, naar het einde gelopen en ja hoor , daar lag ie op het 

randje in het water. Was niet te slaan, drop met straf, toen een chip en …. Je gelooft het niet, ja hoor 

aan de ander kant het water in, ja en dan kun je wel op houden, streep dus. Op hole vier ging het 

beter, lag bij het water en moest het proberen en jaaaa, op de green, de birdie ging mis maar wel een  

par. Daar word je blij van want zo vaak gebeurt dat (nog)niet. 

 

De mannen waren regelmatig de bal kwijt en dat is altijd heel vervelend en jammer dat je die dan niet 

kunt vinden en kost je uiteindelijk punten. 

Ondertussen zijn we bij hole 7, dat ging heel bijzonder. Had nog gezegd dat het leuk 

zou zijn alstie op de green zou komen. Nou ik zou hem wel eens even een hengst 

geven, maar dat balletje deed niet wat ik graag wilde dat ie deed. Hij ging naar 

rechts, stuiterde in het zand, vervolgens op een van de stenen en kwam zo weer op 

de fairway terecht. Je kijkt en denkt , nou  ja jammer, maar hij rolde en rolde en 

rolde zo de green op en leek het erop dat het ook nog de neary werd maar toen we 

dichterbij kwamen was dat net niet het geval, het scheelde niet veel maar hij was 

voor Coby, zeer gegund maar had hem liever zelf gehad         , maar het werd wel 

een birdie, mijn dag kon niet meer kapot, was zooooo blij ermee. 

Eindelijk waren er weer eens punten waar je wat aan hebt om de hcp omlaag te brengen. 

 

Er was nog een birdie geslagen bij 9 holers, die zeker ook een 

beschrijving mag hebben. 

Diny had een goede afslag op hole 2, maar kwam in bunker, ook altijd 

vervelend en je moet er maar weer netjes uit zien te komen, nou dat 

deed ze. Ze sloeg uit de bunker weg en hop daar rolde het balletje 

zomaar dat kleine gaatje in, joepie een birdie dus, goed gedaan 

        

Heb helaas geen anekdotes gehoord van de 18 holers,  

misschien leuk als we elkaar input geven, er gebeuren vast bijzondere 

of leuke dingen onderweg. 

Alle flights komen binnen en er wordt genoten van het zonnetje en 

een lekker fris drankje op het terras, waar ook gezellig muziek is. 

  

Was de dag begonnen om een aantal mensen een groet te sturen met de tekst , start your day with a 

smile. Nou de smile was er de hele dag wel, maar aan het eind van de dag, als je dan hoort dat je 

gewonnen hebt, dan krijg je die lach niet van je gezicht. (is ook een liedje van) 



Uitslag Paas zondag 16-04 

Neary :  18 Holes – Jos Schoenmaker        op hole 7  

              9 Holes –  Coby Overdijk            op hole 7  

Birdies : 18 Holes – Astrid van Spankeren  op Hole 1 

                             Peter Philips               op Hole 1 

                             Wim Schmitz              op Hole 3 

                             Joke Greve                 op Hole 2 en Hole 6 

 

               9 Holes – Diny Assink                op Hole 2 

                              Maria Westerdijk        op Hole 7 

 

18 Holes – 1e Joke Greve                     37 pnt -  hcp  14.7 

                2e Astrid van Spankeren      37 pnt –  hcp 20.7 

                3e Henk Becks                     35 pnt – hcp 10.5 

 

9 Holes – 1e Maria Westerdijk               21 pnt - hcp 41.4 

               2e Martien Nicolasen             18 pnt - hcp 22.5 

               3e Ger Nicolasen                   18 pnt - hcp 25.1   

 

Het was al met al een mooie dag en hoop dat er vaker een “stukje” van mij komt, misschien 

kom ik ooit nog eens bij de kracks, haha. 

Maar ook als je niet veel punten hebt, blijft het leuk, want de baan is mooi en je kunt genieten van de 

mooie uitzichten die er zijn en de rust die de baan heeft, dus vergeet nooit om te genieten. 

Hasta el proxima vez 

 

Warme groetjes 

Maria        

 

 

 

 

                          


