
De MaandagAvondCompetitie in 2018 

 

 

Al jarenlang kent golfvereniging De Stok een traditie, die zich kenmerkt door enkele 

aantrekkelijke elementen: gezelligheid, sportieve inzet, spanning en een smakelijke hap. 

 

De traditie die wordt bedoeld is de Mac. En het MAC-seizoen van 2018 (april t/m oktober) 

vormde hierop geen uitzondering. 

 

Gezellig was het dit jaar zeker: door (wederom) een groot aantal deelnemers, het elkaar 

speels uitdagen vóór de wedstrijd (opvallende karaktertrek bij de mannen), en na de 

wedstrijd de verhalen over gemiste puts, bunkerslagen, net niet-ballen en geslagen 

birdies, in betrekkelijke rust met de flightgenoten genietend van de MAC-hap met altijd 

keuze tussen vlees of vis. 

 

Ook dit jaar weer een sportieve inzet van de spelers: de eerste competitieavond (bij 

uitzondering 9 april) werd een goede start gemaakt door Marco Heinen, Jos van der 

Horst, Jos Blaauwhof en Rini  van Zundert.  

Na 4 speelavonden (begin juli) kon Marco zich nog in de top handhaven, maar had wel 

concurrentie gekregen van onder andere Jan Koevoets en Piet van Loenhout. Rini van 

Zundert was inmiddels iets weggezakt. 

 

Het wedstrijdveld bij de dames gaf een zelfde beeld te zien: hier waren het Jose Naus en 

Ingrid Moerdijk , die als een raket van start gingen (beide 20 Stablefordpunten na de 

eerste maandag). Ingrid moest die koppositie na 4 wedstrijden al gauw prijsgeven. 

Halverwege de competitie had Paula Bronkhorst haar ingehaald. Maar ook Corry Brosens 

kwam eraan. 

En uiteraard geheel volgens de traditie: ook dit jaar was het zowel bij de dames als bij de 

heren tot het eind toe spannend: bij de dames leek een eindsprint van Corry Koopman 

haar nog de derde plaats te bezorgen in het klassement, maar hiervoor kwam zij in haar 

laatste wedstrijd slechts 1 punt te kort en ging die derde plaats naar José Naus.  

 

Wij geven u van de heren en de dames de einduitslag: 

 

  Dames Stf   Heren  Stf 

1. Paula Bronkhorst 71   Marco Heijnen 77 

2. Corry Brosens 66   Jos Blaauwhof 76 

3. José Naus  65    Rinie Buijs  72 

 

Totaal hebben 335 spelers dit jaar aan de MAC meegedaan. Over 7 competitiedagen is 

dat gemiddeld 48 deelnemers. In juni speelden er 60 leden mee, in augustus 38 (evenals 

op de slotdag, de eerste maandag van oktober). 

 

Alle spelers dit jaar dank voor deelname aan de MAC. Jan Koevoets willen wij 

nadrukkelijk bedanken voor zijn sponsoring van de MAC-dagen. Het kan bijna niet anders 

zijn of iedere MAC-deelnemer moet wel een paar golfballen van Timmerfabriek Koevoets 

hebben!!! 

 

Spreken wij weer af voor de MAC van 2019?? Tot ziens dus………  

 

Adrie Holtzer 

 

Jac Braat 


