
Het handicarttoernooi 2018 

 

De ene wedstrijd is de andere niet. Zo is ook het ene toernooi niet gelijk aan het andere. Een mooi 
voorbeeld hiervan zijn de handicarttoernooien van 2017 en 2018. 

Werd vorig jaar het begin van het toernooi nog geteisterd door forse windvlagen en stortbuien, dit 

jaar werden de spelers door het weer verwend met een aangenaam briesje en een lekker zonnetje. 
Deden vorig jaar 34 spelers mee, dit jaar hebben slechts 16 spelers zich ingeschreven voor de 

wedstrijd. Is het aanhoudende (zeer) warme weer hiervoor verantwoordelijk? Hadden we vorig jaar 

meerdere spelers in de 2 handicap-categorieën, dit jaar hadden we in categorie 2 (hc > 36.0) 
slecht 1 deelneemster. 

We moeten opmerken, dat op het moment dat de wedstrijdindeling werd gemaakt (vrijdagochtend 

27 juli) we ook 1 deelnemer bij de heren hadden in categorie 2. 

Voor die 2 deelnemers lag er na de wedstrijd dus al zeker een eerste prijs (voor die categorie) te 
wachten. 

Maar ja, als je dan op die vrijdag een qualifyingwedstrijd speelt bij de heren en je zo goed bezig 

bent dat je daarmee je handicap onder de 36.0 brengt, dan speel je op het handicarttoernooi van 
zondag in categorie 1 en ben je daarmee minder zeker van een top drie plaats…….. en dus een 

prijs. 

  
Hoe dan ook: alle deelnemers hadden er duidelijk zin is: wederom was het aan de wedstrijdtafel 

dringen geblazen om mulligans te kopen, zodat de wedstrijdleiding op nagenoeg alle kaarten drie 

stickertjes kon plakken. En omdat minder spelers mee deden dan verwacht, kreeg ieder speler 
naast een letterlijk transparant welkomstgeschenkje van golfballen ook nog eens per gekochte 

mulligan een golfbal. De deelnemers hoefden tijdens de wedstrijd dus niet op een balletje meer of 

minder te letten. Men kon lekker vrijuit slaan: bal (onvindbaar) in de rough of in het water. Geen 
nood, mulligans en ballen genoeg. 

 

De wedstrijd werd gespeeld over 18 holes. In tegenstelling tot eerdere jaren is er dit jaar geen 

“neary” en ”longest” gespeeld.  
 

Het mooie weer zorgde voor een leuke strijd. Die begon al bij hole 1. Want hoewel deze hole toch 

bekend staat als lastig, passeerden nagenoeg alle spelers in een bemoedigend aantal slagen de 
sloot en wisten daarna door enkele puttings strokes op de green van hole 1 een aantrekkelijke 

startscore te noteren op de kaart. 

 
De wedstrijdleiding wilde de wedstrijdsfeer wel eens “proeven” en ging daarom een kijkje nemen in 

de baan. Een leuk plek hiervoor is het bruggetje van hole 6. De spelers hebben o.a. de lange holes 

(3 en 4) gehad en moeten dan op de afslag van hole 6 de bal gunstig plaatsen voor het water, 
want met de afslag over de sloot heen slaan is slechts een enkeling gegeven. Bovendien, het is een 

wedstrijd en dan neem je niet te veel risico.  

Vanaf dat bruggetje zag de wedstrijdleiding 3 dames hun bal afslaan op hole 6. Alle drie mooie 

afslagen, alleen was de ene bal beter gepositioneerd voor een slag over de sloot dan de andere. 
Toeval of niet: vòòr de wedstrijd hadden diezelfde dames hun hart gelucht over hun problemen 

met die sloot: slechts zelden was het ze de laatste weken gelukt met een tweede slag de sloot te 

passeren.  
De dames hadden inmiddels hun bal bereikt: dame 1 ging staan, concentreerde zich en sloeg. Met 

een mooie vlucht haal de bal ruim de overkant. Dame 2 deed hetzelfde. Ook haar bal haalde – met 

een juichkreet – de overkant. Nu dame 3 nog. Haar lag het dichtste bij de sloot, maar de positie 
was niet ideaal, een beetje down hill. Maar ondanks dat wist ook zij simpel de overkant te halen 

met een prachtige balvlucht. Bij de passage op de brug, hoorde ik ze 3 keer mompelen: dat komt 

omdat jij stond te kijken!! 
Hoe dan ook: de wedstrijd verliep voor hun zeer voorspoedig. Trouwens op iedere hole werd 

gestreden voor een goede positie. 

Dat bleek helemaal toen de spelers na 18 holes terugkeerden in het clubhuis en de kaarten 

inleverden: er werden goede scores binnengebracht.  
Inmiddels waren de prijzentafels ingericht, zowel voor de wedstrijdprijzen als voor de 

verlotingsprijzen, die door onze sponsors waren geleverd. In afwachting van de prijsuitreiking, 

maar uiteraard onder het genot van een glaasje wijn, bier of fris, konden de binnenkomers zien 
wat ze zouden kunnen winnen……. 

Om circa 15:00 uur was het zover en maakte de wedstrijdleiding de prijswinnaars bekend: 

 
Cat. 1 Dames:  1 José Naus – v.d. Wetering  (40 Stf.) 

   2 Paula Bronkhorst – Van Zinnen  (34 Stf.) 

   3 Ria Buysen – Linders   (32 Stf.) 



Cat. 1 Heren  1 Rinie Buijs    (40 Stf.) 

   2 Henk Buysen    (36 Stf.) 

   3 Janus Molengraaf   (36 Stf.) 
 

Cat. 2 Dames  1 Anne Looijestijn – Clearie  (29 Stf.) 

 
Cat. 2 Heren  bij de heren waren geen spelers in cat. 2 

 

De winnaars in cat.1, zowel bij de dames als bij de heren mogen onze vereniging 
vertegenwoordigen bij de regiofinale op Golfclub Cromstrijen, vrijdag 28 september 2018. 

 

De totale opbrengst, d.w.z. inschrijfgeld, donaties, verkoop mulligans en extra loten kwam (na 

aftrek van het prijzengeld, € 51,33) uit op € 307,- Zeker gelet op het aantal deelnemers een mooi 
resultaat. 

 

Nadrukkelijk willen wij de sponsoren van deze dag bedanken: 
 

H&L Accountants & Belastingadviseurs 

 
Timmerbedrijf Koevoets 

 

Slagerij Antens Tolberg 
 

Albert Heijn Tolberg 

 
 

Wedstrijdleiding Handicarttoernooi 2018 

Ton van Boven  

Jac Braat 
 

 

 


