
Noblesse oblige. 

Een verslag van het Kersttoernooi valt mij ten deel, dus bij deze. 

De kerststemming zat er al meteen in bij het zien van de baardloze kerstman op het parkeerterrein, 

Theo L. had zich weer eens prachtig uitgedost. De decembermaand moet wel Theo’s lievelingsmaand 

zijn ; eerst zwarte Piet en nu de kerstman. Uit welingelichte bronnen heb ik vernomen dat hij nu aan 

het sparen is voor een heus Paashazenpak voor het paastoernooi . 

Ondanks de donkere, koude dagen voor de kerst was het weer prima, de wind zuidwest kracht 3 tot 

4. De baan lag er redelijk goed bij, geen wintergreens maar de echte zomervariant lag op ons te 

wachten, dus niets zou een goede score in de weg mogen staan.  

 

Eindelijk konden we, na weken, ook holes 3 en 4 weer eens spelen wat een verademing was voor de 

longhitters. Mijn flightgenoten, Jeanne V. en Jan C. profiteerden daar echter niet van; Jeanne twee 

strepen en Jan een. Ondergetekende legde hier met twee bogeys de basis van de uiteindelijke 

overwinning, en de beloning: dit stukje proza en drie balletjes.  

 



Na het spelen gingen de meeste senioren naar huis om hun “goeie goed” aan te trekken zodat 

iedereen netjes aan het diner kon aanschuiven. De strik en stropdas kwamen bij de meeste heren uit 

de kast, normaal gesproken liggen, sinds de pensionering, die kledingstukken stof te vergaren en 

komen ze alleen nog tevoorschijn voor, zoals Pierre E. het noemt,: “Rouw en Trouw”. 

Het diner dat prima was verzorgd, mede door de sponsoring van de brasserie en de 

seniorencommissie. Ik denk dat ik namens alle senioren spreek als ik hiervoor mijn dank uitspreek: 

het was weer top.  

 

En dan te bedenken dat we ook nog een attentie kregen, vloeibaar of eetbaar, en dat was toch echt 

de kers op de spreekwoordelijke taart. 

Ik wil de seniorencommissie bedanken voor al hun inspanningen van het afgelopen golfjaar en er aan 

toevoegen dat we komend jaar weer van de partij zijn. 

Jan Spekman 

 


