Verslag openings wedstrijd zondag 11 September 2022
Na de zomerstop van juli en augustus, was zondag 11 september, de openingswedstrijd.
Er waren niet superveel inschrijvingen, dit heeft ook te maken dat nog veel mensen niet
terug zijn van hun verlof in Nederland.
Bij de 18 holes waren er 10 personen
Bij de 9 holes waren er 18 personen
De baan ligt er weer mooi bij, vooral de greens .
Dat is normaal hoor ik u zeggen, dat is ook zo.
Maar een week of 4 geleden waren de greens
geverticuteerd, voor diegene die misschien niet weten, hoe
of wat en waarom dit gedaan wordt.
Dit wordt gedaan om de vilt laag (mos, dood gras etc) wat in de loop van de tijd ontstaat,
eruit te halen en dat er een snellere afvoer van regen/water is.
De gaatjes/gelufjes worden opgevuld met zand de hele green met een laag zand te
bedekken. Dit bevordert ook weer de groei van het gras.
Iedereen weet dan dat ¨het niet rolt en dat de bal stuitert¨. Nu 4 weken later zijn de
greens geheel hersteld , dat moest ook wel omdat de baan ook weer top moest zijn, niet
alleen voor Golf Holanda natuurlijk, maar ook voor een toernooi dat dit weekend is
gespeeld.
Het is nog steeds behoorlijk warm, zondag was het ook wat drukkend af en toe. De wind
die er af en toe was, bracht een beetje verkoeling.
Zat in de eerste flight met Lidy en Astrid en had een leuke start op hole 1 met een par, das
lekker. Hole 2 en 3 gingen ook wel lekker.
Op hole 4 sloeg ik af en kwam de bal rechts op een steen in de waste, de bal ketste
omhoog en is waarschijnlijk over het hek gegaan. We hebben even
gezocht maar konden hem niet meer vinden (denk ook dat het
ongehoorzame bal was)
Had al een provisionele bal geslagen en die kwam vlak bij het pad maar
lag nog wel in het gras, dus dat was 3, toen zou ik naar rechts slaan
maar dat pakte heel anders uit en hij ging het water in, dus dan weg
voor 6, had nog een kans, okay over het water maar op de schuine
helling, dat ging niet meer wat worden.
streep 1.
Okay, er kan nog van alles gebeuren.
Op hole 5 door een mooie put(of geluk) toch nog 7, das 3 pnt.
Op hole 6 met 3 op de schuine helling voor de green en zou wel even een ¨klein¨ chipje
doen, wat dus een grote werd en lag dus aan de andere kant van de green onderaan de
schuine helling. Nou maar weer een ¨klein¨ chipje proberen dan. Was ook weer hard, dus
dacht laat maar gaan, klaar. Raad eens wat, hij knalt tegen de vlaggenstok en valt zo in de
hole en zo werd het toch weer een leukerdje.

Na negen holes 23 punten met 2 strepen, op naar de tweede negen, gingen ook
lekker op hole 17 na, maar met een par en 8 boogies was er een mooi aantal punten.
Lidy en Astrid sloegen ook hele leuke ballen en haalden ook best lekker punten.
We waren wel blij dat we naar hole 19 konden, hadden zo´n zin in koud drinken,

alles was op en we hadden ieder1,5 tot 2 liter gedronken, zonder te plassen(waar blijft het
toch)
Op hole 19 is het altijd goed toeven en hebben we enkele tapas gegeten.
Het was gezellig op het terras, lekker gebabbeld en gelachen.
Je kunt ermee beginnen maar ook mee eindigen: Het was een mooie dag.
Henk Badoux deed de prijs uitreiking. Zie hier de uitslagen.
Warme groetjes
En
Hasta proximo semana
Maria

Hier de uitslag :
Neary:

Henk Becks op hole 7

Birdie :

Henk Becks op hole 14
Astrid van Spankeren op hole 13

9 Holes :

1 Rob Braams –
2 Ben van Ees –
3 Joke Hartsuiker –

18 Holes : 1 Maria Westerdijk –
2 Henk Becks –
3 Astrid van Spankeren –

19 pnt – hcp 28.7
18 pnt – hcp 29,3
16 pnt - hcp 24.2

41 pnt – hcp 37.7
38 pnt – hcp 7.7
38 pnt - hcp 17.7

