9e EDITIE UDENHOUTSE GOLFKAMPIOENSCAHPPEN ( 9 JUNI 2017)
Hoe hard moet het regenen wil je golfers ervan weerhouden om NIET te starten voor een editie van
de Udenhoutse Golfkampioenschappen? Vrijdag 9 juni jl. was het zover, het negende kampioenschap
van Udenhout Golft werd gespeeld op het mooie golfcomplex de Haenen in Teteringen.
De wekker op kwart voor zeven, door het licht zoemend geluid werd ik uit mijn slaap gewekt. Ik
hoorde wat geluiden op het dak van de dakkapel…tik tik tikkertdetik en door een spleetje van het
gordijn zag ik een erge natte boel buiten. Om kwart voor acht stond de auto van mijn collegae
medeorganisator bij mij voor de deur om ons naar Teteringen te brengen. De buienradar werd om de
minuut bekeken, het zag er niet best uit maar toch… rond 09.00 uur druppelde de eerste van de
veertig deelnemers “nat” binnen. Na de koffie en een appelflap waagden enkelen zich toch, ondanks
de regen, naar de drivingrange om wat in te slaan, anderen warmden zich wat op aan een tweede
kop koffie.
De organisatie kende geen genade: Om 10 over 10 ging de wedstrijd van start…weer of geen weer…
het een all weather sport.. dus met z’n allen de wei in! Als coördinator had ik het genoegen in het
clubhuis te mogen blijven en zag vanachter het glas de doorweekte stoet van golfers in de stromende
regen naar hun afslag hole lopen. De hemelsluizen stonden wijd open! Ik dacht nog die zien wij over
een half uurtje allemaal weer terug in het paviljoen want het was bar en boos weer. Nog maar even
de buienradar bekeken.. rond 11.00 uur zou het droog moeten worden…dus een driekwartiertjes
drijfnat worden, dat moeten “de echte golfers” toch aankunnen! Om 11.15 uur brak een flets
zonnetje door het dikke wolkendek. De paraplu’s werden weer ingeklapt, de regenjacks en broeken
gingen uit… het was droog en de zon scheen uitbundig! Het was “kortemouwtjes” weer geworden!
Genoegzaam bestelde ik nog een kopje koffie en wachtte de komst van twee Rabobank
medewerkers af. Zij hadden aangeboden om “door de baan” de deelnemers te voorzien van een
snack en een drankje. Om 12.00 uur reden wij in de cateringbuggy langs alle deelnemers om een
natje en een droogje aan te bieden. Het regenachtige begin van de shotgunwedstrijd was snel
vergeten en iedereen straalde in het heerlijk zonnige weer. De temperatuur, het humeur en de
scores liepen op. Zo was het goed! Na bijna 5 uren lopen, slaan en putten had iedereen de 18 holes
afgelegd en melden zich, moe maar voldaan, op het zonovergoten terras van de Haenen. De door de
regen doorweekte scorekaarten werden de stableford punten berekend en bij de organisatie
ingeleverd. Na een gedegen controle werd iedereen uitgenodigd om “naar binnen” te gaan voor de
prijsuitreiking. Onder dankzegging aan alle deelnemers en vooral onze sponsors begon de voorzitter
met het uitreiken van de prijzen.
A POULE:
1e plaats: Bram van Rijn 42 punten
2e plaats: Caspar Dumont 36 punten
3e plaats: Ko van de Grint 34 punten
B PPOULE:
1e plaats: Peter Bakker 40 punten
2e plaats: Annie van Hoof 35 punten
3e plaats: Herald Verhagen 35 punten
LONGEST DAMES: Marja Verhagen
LONGEST HEREN: Bram van Rijn
NEARY DAMES: Brigit van Erp
NEARY HEREN: Jac van Nuland
BIRDIES:
Marcel Berende op hole 18 - Marja Verhagen op hole 7
LOTERIJ:
Waardebonnen Ticketpoint.nl (2x 100 euro) Herman Rooney en Rob Woering
Waardebonnen Si Legno (2x 50 euro) Hans van Rijn en Cees Frijters
Moraal van het verhaal: Het kan niet hard genoeg regenen om dit gezellige evenement in het water
te laten vallen! Bedankt iedereen enne……OP NAAR DE 10e EDITIE IN 2018!!!!!

