
MAC-competitie 2019                                            
 
Zoals al vele jaren, waren ook in 2019 zeven maandagen van even zoveel maanden belangrijk voor veel leden van 
golfvereniging De Stok. Maandagen die aan het begin van het jaar een markering krijgen in hun agenda’s. Die dag wordt 
namelijk gereserveerd voor de MAC, de maandagavondcompetitie: een inloopwedstrijd met start vanaf 16:00 uur, iedere 1

e
 

maandag van de maand (zoals aangegeven van april t/m oktober);een Q-wedstrijd met een dag- en competitieklassement 
voor dames en voor heren. 
Dit jaar hebben we enkele nieuwe elementen aan de wedstrijd toegevoegd: de tweede , vierde en zesde maandag van de 
competitie werd een neary gespeeld (op hole 2) en op de zesde maandag ook een longest (op hole 3). Bovendien deed  een 
birdie klassement over de 7 wedstrijden voor dames en heren zijn intrede. 
  
Er is veel te doen over het klimaat. De winters in Nederland worden milder en het voorjaar en de zomer kennen hogere 
temperaturen. Tropische dagen zijn al enkele jaren geen zeldzaamheid. En hoewel de warmte (droogte?) voor veel 
ongemak kan zorgen, heeft het voor de MAC van dit jaar wederom voordelen gehad. Want ook in 2019 was het gemiddeld 
aantal spelers per wedstrijd hoog. 
Dat iedereen na de “winterperiode” weer zin had in het nieuwe seizoen, bleek wel uit het aantal inschrijvingen voor de 
eerste competitiedag op 1 april: maar liefst 67 spelers!!  Dat is ook het hoogste aantal geweest voor dit seizoen. De andere 
maandagen schommelde het aantal deelnemers tussen 41 en 50.  
We waren benieuwd hoeveel MAC-deelnemers er zouden zijn op de eerste maandag van augustus als ook de Draai van de 
Kaai plaatsvindt. Gelukkig kozen 41 leden voor een golfwedstrijd en meldden zich daarvoor die maandagmiddag aan de 
MAC-wedstrijdtafel.  
 
En er was nog iets nieuws aan de Mac dit jaar. Werd de vorige jaren op de laatste speeldag ’s avonds, zodra iedereen was 
uitgespeeld, rondgegaan met bitterballen, dit jaar had het restaurant in overleg met de organisatie iets anders bedacht: een 
hapje en een drankje. Zodra de spelers zich hadden ingeschreven ontvingen ze een smakelijke toast met daarop licht 
gerookte Iberico-ham (gesponsord door de baan, waarvoor dank!). Waren de 9 holes gespeeld, dan stond er voor de 
spelers in het restaurant een feestelijk drankje klaar; een Kir Royal. Dat, maar ook het enthousiasme van de spelers bleek 
de opmaat voor een gezellige avond. Voorlopig ging men nog niet naar huis. Immers sommigen moesten de verloren 
calorieën aanvullen, hetgeen prima kon met een smakelijke MAC-hap, weer anderen wilden graag de verloting van de 
prijzen meemaken en men was benieuwd naar de uitslagen en de prijswinnaars van de dag en de competitie. Gelukkig 
hoefde men niet lang te wachten Om ongeveer 20:30 uur kon de wedstrijdleiding overgaan tot de prijsuitreikingen en de 
als laatste de verloting. Er viel veel uit te delen. Maar weinig spelers zijn naar huis gegaan zonder een prijs. De klapper bij de 
verlotingsprijzen waren 2 greenfees, beschikbaar gesteld door Jan Koevoets Timmerbedrijf.  
Voor deze 2 prijzen had de wedstrijdleiding besloten, dat alle spelers hieraan konden meedoen, dus ook de 
dagprijswinnaars, die normaal buiten de verlotingsprijzen vallen. Jan (Koevoets) zelf trok 2 kaarten uit de bundel. Onnodig 
te zeggen dat de 2 greenfees in dankbare handen kwamen.  
 
We kunnen terugkijken op een mooi jaar. We denken hierbij uiteraard aan de sportieve prestaties, maar ook aan het aantal 
deelnemers dit jaar en de goede zorgen van het restaurant. Immers je kon iedere MAC-dag voor of na de wedstrijd 
genieten van een uitstekende Mac-hap. Een persoonlijke noot: wij vonden het organiseren, (verlotings)-prijzen inkopen 

en vooral het uitdelen hiervan ontzettend plezierig. De gezellige sfeer en het enthousiasme zijn voor ons dé 
ingrediënten om volgend jaar hiermee door te gaan. 
 
Gerekend over de 7 competitiedagen hebben gemiddeld 49 spelers deelgenomen aan de MAC-competitie. Het hoogste 
aantal deelnemers kende april, 67 spelers, het laagste aantal de maand mei: 40 deelnemers.  
 
Volledigheidshalve geven wij hier de einduitslag van de MAC, zowel bij de dames als bij de heren:  
Dames: 

1. Elma Nendels   69 punten 
2. Laura Gorter   67 punten 
3. José Lazeroms   64 punten 



Heren: 
1. Louis Roskam   73 punten 
2. Ad Uitdehaag   72 punten 
3. Alexander Weerheim  71 punten 
4.  

Het birdie-klassement is bij de dames gewonnen door Paula Bronkhorst (totaal 3 birdies); voor de heren is dat Erwin Beyers 
(totaal 5 birdies). 
 
Alle spelers dank voor deelname aan de MAC en ook Timmerbedrijf Koevoets , de vaste Mac-sponsor, dank voor de 
golfballen en de greenfee-bonnen, die we als verlotingsprijzen mochten uitreiken na de wedstrijden.  
 
Tot slot: spelers en sponsoren mogen wij weer rekenen op u volgend jaar? 
 
Jac Braat en Adrie Holtzer 


