
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de "Veurzitter" spreekt. 

Een nog steeds trotse voorzitter heeft met 

genoegen mogen constateren dat ons clubje 

steeds meer bruist! Een mix van gezelligheid 

en toch ook van prestaties tekent op dit 

moment de uitstekende sfeer op het mooie 

Bleijenbeek. Schreef ik in de vorige 

nieuwsbrief al over 'de longest day' op 21 juni 

met al haar festiviteiten en enorme 

belangstelling, maak ik nu melding van de 

'beginners' wedstrijd op zondag 19 augustus. 

Verdienen Tiny en Ron Beumer en alle helpers 

sowieso al alle lof voor hun enthousiaste 

begeleiding van onze nieuwe beginnende 

clubleden, maar deze dag deden ze er nog een 

schepje bovenop, door de aarzelende 

golfbelangstellenden hun eerste stappen op 

de "grote baan" te laten zetten. Maar liefst 

27(!) enthousiastelingen hadden zich 

ingeschreven en kwamen allemaal moe en 

voldaan, maar vooral met een grote tevreden 

grijns, van de baan en wisselden op het volle 

terras hun ervaringen uit. Ze pasten zich dus al 

gauw aan aan het gebruikelijke golfjargon na 

een wedstrijd. Ik hoef u dat niet uit te leggen. 

Kort samengevat: een geweldig succes om zo 

nieuwe leden snel te laten intregeren in hun 

nieuwe omgeving. De suggestie binnenkort 

ook maar meteen de tweede 9 holes te gaan 

verkennen, werd dan ook unaniem omarmd 

en wordt er een datum ergens eind oktober 

gezocht. 

Als tweede punt waarom uw voorzitter een 

blij mens is, zijn de eerste reacties op de 

'wedergeboorte' van de Bleijenbe(e)ker. 

Inderdaad: hoe schrijven we het nu? 

Neerlandici zullen het zeker met één 'e' 

schrijven, maar uw voorzitter is nog van de 

oude stempel en vindt dus de dubbel 'e' meer 

cachet hebben. We zullen de pr-commissie 

uiteindelijk maar laten beslissen of moeten we 

er een pool van maken onder het motto van 

de meeste stemmen gelden? Natuurlijk was 

het eerste exemplaar van de nieuwsbrief 2.0 

nog niet perfect. Verre van dat. Maar achter 

de schermen wordt hard gewerkt om er 

steeds weer iets mooiers van te maken en het 

nog makkelijker te maken voor u om te 

openen en te lezen wat u wilt lezen. Ook deed 

zich het leuke feit voor, dat op een gegeven 

moment Annie Janssen op mij afstapt en mij 

een dichte enveloppe overhandigde. Ik dacht 

eerst dat ze een sollicitatiebrief kwam afgeven 

voor een van de openstaande functies binnen 

de club, want we zoeken nog steeds een 

'reserve' webmaster en ook de redactie van 

de Bleijenbe(e)ker kan nog wel wat 

versterking gebruiken, maar nee, in de 

enveloppe trof ik het allereerste exemplaar 

aan van " 't Bleijtje ", het clubblad 1.0 uit 2005 

en waar Annie dus redactielid van was.  

 

Erg leuk en misschien dat ik Ferd Vrijmoed wel 

zo ver krijg om dit historisch exemplaar 

voortaan te bewaren in 'zijn' golfmuseum.... 

Het toeval wil ook nog, dat uw voorzitter 

onder het mom van: ".. doe mij maar een 

Bleijtje..." , deze naam bedacht had voor het 

nieuwe biertje van Bleijenbeek. Dit is het niet 

geworden, maar welke naam het nieuwe 

lekkere gerstenat wél gaat krijgen horen we 

binnenkort bij de presentatie. 



Tot slot: vergeet niet in te schrijven voor de 

verschillende wedstrijden de komende tijd en 

kijk op de agenda van de site. 

Dus tot gauw óf op de baan, óf gezellig in het 

clubhuis. 

Roel. 

 

Nieuws van de redactie 

Onze huisfotograaf Boudewijn maakt graag 

foto of video opnames tijdens “High Lights” op 

onze Golfclub. Beste wedstrijdleider en - 

leidsters: Maak hem attent op een bijzondere 

afsluitende wedstrijd/finale of gebeurtenis en 

hij komt graag zijn medewerking verlenen. 

Doe het wel tijdig! Contact: 

pr@golfclubbleijenbeek.nl  

 

Flash back 

• De voorzitters beker 

Onze voorzitter had zich weer ingespannen 

om de de wedstrijd waarin het ging om zijn 

Beker tot een succes te maken. Als ijscoman 

vermond deelde hij heerlijke ijsjes uit met een 

bijbehorende originele ijskar. 

 

Marco Franzen won de par ¾, maar het 

bepalen van de winnaar CC was lastiger. Er 

waren 3 personen met gelijke score Geeranne 

Gimbrère, Martien Venhuizen en Hennie van 

Hoorn, allen met 28 punten. Wat nu te doen? 

De laagste handicap, daar ging de voorzitter 

niet voor, wel voor wie er een birdie had 

gemaakt, en dat was………..?. 

Lees meer….. 

https://www.golfclubbleijenbeek.nl/verslagen

-voorzittersbeker-22-juli-2018   

 

 

• Stableford kampioenschappen 

 

 

Het weer hadden we al mee zitten die dag 

want het was lekker zonnig. Ik had ook een 

leuke flight, dus het begin was al goed, maar 

als je dan in de baan nog lekker aan het spelen 

bent, dat maakt je dag helemaal goed. Ik 

kwam met een mooie 38 punten binnen. Voor 

mij kon mijn dag niet meer stuk, maar als je 

dan nog hoort dat je 1e bent geworden kon 

mijn lach niet meer van mijn gezicht. Al met al 

was het een heel gezellige, maar vooral ook 

een leuke dag om met zoveel mensen een 

wedstrijd te spelen. 

Sasja 

mailto:pr@golfclubbleijenbeek.nl
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/verslagen-voorzittersbeker-22-juli-2018
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/verslagen-voorzittersbeker-22-juli-2018


 

Uitslag dames. 

• Kampioen Sasja Spee 

• Runner up Annie Heldens  

• Uitslag heren 

• Kampioen Loem Hopman 

• Runner up Piet Cremers 

Loem 

Lees meer: 

https://www.golfclubbleijenbeek.nl/verslag-

stableford-kampioenschap-dames-en-heren  

 

• Woensdagavond inloop 

Helaas, helaas. Ze zijn weer voorbij die mooie 

woensdagavonden in deze prachtige zomer. 

Onder de bezielende leiding van Pierre 

Keyzers hebben we met gemiddeld 24 leden 

iedere week de Pen P en de par ¾ gespeeld in 

een heel ongedwongen sfeer. Degene die niet 

meededen hebben echt iets gemist. 

 Er is een jonge heer die met kop en schouders 

boven iedereen uitsteekt dus van enige stress 

voor de overwinning was geen sprake meer. 

Jullie kennen hem natuurlijk wel; Terry 

Janssen. Toch moet het ook voor hem zelf een 

verrassing zijn geweest welke monsterscores 

hij wist te bereiken. Terry Proficiat. 

Iedereen slaat van dezelfde tee af dus het is 

niet zo dat de heren al bijna bij de hole zijn 

voordat de dame haar club in de tas heeft. Zelf 

vind ik het niet erg om alleen te lopen en te 

dagdromen  van alle punten die er niet gaan 

komen maar er zijn dames die deze manier 

van spelen toch prettiger vinden. Dus grijp Uw 

kans volgend jaar. 

De afsluitende barbecue was voortreffelijk; 

het gezelschap heel gezellig en Pierre is 

onvervangbaar met zijn briljante leiding. Dus 

blijft over de hoop dat we nog vele jaren 

mogen doorgaan 

Bedankt Pierre 

Wilma Smits 

 

• Aankomende talenten voor het eerst 

op de CC. 

Zondag 19 augustus was het weer zover. Een 

beginnerswedstrijd die gespeeld zou worden 

over 9 holes op de CC vanaf de oranje tees. 

De inschrijvingen bleven binnenkomen en dat 

resulteerde uiteindelijk in 27 deelnemers, 

hetgeen nog niet eerder gebeurd was. 

 

Om 11.00 uur was het startsein voor de eerste 

flight en vanaf dat moment barstte het 

enthousiasme los. 

https://www.golfclubbleijenbeek.nl/verslag-stableford-kampioenschap-dames-en-heren/?cat=all
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/verslag-stableford-kampioenschap-dames-en-heren/?cat=all


 

Onder het toeziend oog van 9 behulpzame 

begeleiders werd er gestreden om iedere slag.  

 

Natuurlijk werd die strijd ook wel eens 

gevoerd op plaatsen waar ze eigenlijk niet 

moesten zijn, maar genieten was het toch wel. 

 

Ook na afloop werd er gezellig nagepraat op 

het terras over deze enerverende happening. 

Zelfs onze voorzitter was onder de indruk van 

de gebeurtenissen en gaf acte de presence om 

de prijzen uit te reiken. 

 

Eigenlijk hadden we alleen maar winnaars, 

maar slechts enkelen kregen een prijs. 

1. John Hendriks 

2. Ron Deckers 

3. Mieke van Uden 

Eind oktober of begin november gaan we het 

seizoen afsluiten. Hoe, dat blijft nog even een 

verrassing, maar zorg dat je erbij bent. 

Tot dan. 

Ron Beumer 

Bekijk ook de video…….. 

https://www.youtube.com/watch?v=lWmapw

5ZLOo&feature=youtu.be  

en de foto’s………………. 

https://www.golfclubbleijenbeek.nl/fotogaleri

j/nggallery/ledenfotos/Rabbitwedstrijd-19-

aug-2018 (na klikken eerst inloggen en dan 

naar de “foto-/video gallerij” dan naar 

“Rabbitwedstrijd 19 augustus 2018”) 

 

Mooi nieuws van onze jeugd spelers: 

Bleijenbeek 1 behaalt 2e plaats in 1e klasse  

NGF Jeugd competitie 18-holes 

https://www.youtube.com/watch?v=lWmapw5ZLOo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lWmapw5ZLOo&feature=youtu.be
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/fotogalerij/nggallery/ledenfotos/Rabbitwedstrijd-19-aug-2018
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/fotogalerij/nggallery/ledenfotos/Rabbitwedstrijd-19-aug-2018
https://www.golfclubbleijenbeek.nl/fotogalerij/nggallery/ledenfotos/Rabbitwedstrijd-19-aug-2018


 

 

Het team (vlnr): Sasja Spee, Lloyd Welles, Joe 

Welles, Jard Korma, Mo Noij en Hugo 

Hilgeman  

 

 

 

 

Look forward 

• 16 september finale strokeplay 

kampioenschap. Het is een gezellige 

wedstrijd en u kunt zich nog tot 13 

september 18.00 uur inschrijven. 

• 22 september vrijwilligersdag. 

• 30 september Laatste strokeplay 

challenge 

• 7 oktober Opendag voor leden die 

maximaal 3 jaar lid zijn. Zij mogen 3 

vrienden, familieleden of collega’s 

meenemen voor een kennismaking 

met golf. 

 

 

• 13 oktober Maasduinen Open. 

Nationale amateur wedstrijd voor 

golfers met een HCP van 29.9 of lager. 

U kunt zich nog inschrijven tot 10 

oktober 2018. Bekijk de folder: 

https://mailchi.mp/a86ef5252a7e/spe

elt-u-mee-met-de-maasduinen-

open?e=d922b1191a  

Wist u datjes: 

• Picknicken in ons clubhuis “Not 

done” is? 

• Het terras meedoet aan “de Vita 

terras award 2018” 

• Je nog kunt stemmen op: www.vita-

magazine.nl/terrasspecial 

• Er een hele mooie baan ligt in Krefeld 

waar wij op een door de weekse dag 

gratis kunnen spelen, als je een full 

lidmaatschap hebt? (Golf en Country 

Club on the Elfrather mill.) 

• Piet Lucassen op hole 2 tijdens de 

voorzittersbeker “de langste” had? 

• dat hij hiervoor een voucher kreeg 

voor de sauna? 

Ter verduidelijking van de 

scores: Het gaat om een 

Stableford wedstrijd, waarbij 

men 9 holes individueel en 9 

holes als koppel van 2 speelt. 

Hugo 

https://mailchi.mp/a86ef5252a7e/speelt-u-mee-met-de-maasduinen-open?e=d922b1191a
https://mailchi.mp/a86ef5252a7e/speelt-u-mee-met-de-maasduinen-open?e=d922b1191a
https://mailchi.mp/a86ef5252a7e/speelt-u-mee-met-de-maasduinen-open?e=d922b1191a


• Dat Angelique Kamps het zelfde 

overkwam en zij haar voucher direct 

aan Marja Kom schonk?  

• Dat er een app bestaat van "social 

deals" die via de app store kunt 

downloaden. 

• Dat zij regelmatig aanbiedingen 

hebben voor greenfee's voor b.v.  

€ 11.95 voor 9 holes 

• ....... wij als "rabits" n super gezellig 

toernooi hadden op zondag 19 

augustus ....... en dat daar maar liefst 

27 deelnemers waren ....... er mensen 

bij waren die ooit "per ongeluk" een 

handicap hebben gehaald en daar nu  

last van hadden 

• ....... ‘n uitspraak van Tiny was: als 

Ron zin heeft dan vraagt ie maar ‘n 

ander ☺☺ ……….(natuurlijk in relatie 

tot golf) 

• Er 7 oktober een opendag is voor 

nieuwe leden. 

Er nog vrijwilligers worden gezocht 

die de nieuwe leden te woord willen 

staan! Aanmelden bij de receptie. 

• Claudia al weer een tweede groep 

"Women Golf" heeft klaarstaan? 

Ze dan dus een echte 'womanizer' 

is..? 

• de "rotonde" bij hole 7 verhard is ivm 

onbegaanbaarheid in de winter? 

• al meer dan 80% van de 'grote 

stenen' op de paden weg geharkt zijn 

en gelukkig niet in de bunkers terecht 

zijn gekomen? 

• u de "Domburgsche" echt een keer 

moet spelen, maar neem wel genoeg 

ballen mee..... 

• u voor elk aangebracht nieuw lid een 

mooie korting op úw contributie 

krijgt? 

• u zelf ook wat graag invulling mag 

geven aan de 'Bleijenbe(e)ker? en dat 

de sluitingsdatum voor de kopij 10 

oktober is?  

 

Nieuws van het 

 

De bogey-man 

Ja, een parretje, was dat maar altijd waar. 

Maar niet in mijn tijd! Toen waren er nog geen 

mooi aangelegde banen met een standaard 

voor goede golfers. Wij moesten gewoon 

doorspelen tot er werd uitgeholed.  

Tot een Engelse adellijke familie uit zuid 

Engeland aan het einde van de 19e eeuw dat 

te lang vond en bepaalde dat er maximaal 

twee keer mocht worden geput. Daarna kwam 

de bogeyman, de boeman. En op de speciaal 

voor golf aangelegde banen werd bogey de 

standaard voor de baan. Men speelde ‘tegen 

de baan’, tegen de bogey-man ofwel tegen de 

boeman. 

Of zat het meer zo: 

Hugh Rotherham, secretaris van de Coventry 

Golf Club vond het in 1890 een goed idee om 

voor elke te spelen hole het aantal slagen vast 

te stellen dat een goede golfer zou behoren te 

halen. Hij noemde dat de ‘ground score’. Dr. 

Browne, secretaris van de Great Yarmouth 

Club nam dit idee over en met instemming van 

de club golfers werd een standaard 

vastgesteld voor gebruik tijdens de match play 

competitie. Tijdens een zo’n competitiedag 

vaarde C.A. Wellman (mogelijk Major Charles 

Wellman) uit naar Dr. Browne: “This player of 

yours is a regular Bogey man”. Waarschijnlijk 

refererende aan een in die tijd zeer populair 

gelijknamig Edwardian music hall lied “Hush! 

Hush! Hush! Here Comes the Bogey Man”. Een 

‘bogle’ was in mijn tijd al een Schotse boze 

geest en een Bogey-man was een alom 

gebruikte term voor een boze geest of duivel. 

En zo werd in Yarmouth en elders de ground 

score bekend als de bogey score. Golfers 



vonden dat ze tegen een Mister Bogey 

speelden wanneer ze hun eigen score afzetten 

tegen de standaard van de baan. En zo was de 

weg open voor bogey competities, die u nu 

handicap competities of stableford noemt. 

Komt u de term ‘Colonel Bogey’ tegen dan 

komt die van kolonel Seely-Vidal, de honorair 

secretaris van de United Services Club in 

Gosport, waar alle leden een militaire rang 

hadden. Daarin paste geen Mister Bogey en 

kende men ‘hem’ in 1892 de rang van kolonel 

toe. 

In het Nederlands Golfmuseum vindt u drie 

bogey paaltjes uit die tijd. Nou ja, paaltjes, het 

zijn drie grote stenen zuilen, die men niet licht 

over het hoofd ziet. 

 

Later, in het midden van de twintigste eeuw 

werd de term bogey gebruikt voor één boven 

par. ‘Par’ is afgeleid van het Latijnse ‘gelijk’, al 

denken sommigen dat het staat voor 

Professional Average Result. ‘Par’ kan echter 

ook zijn ontleend aan de terminologie op de 

aandelenbeurs, waar een aandeel hoger of 

lager dan zijn normale of ‘par’notering kon 

staan. Hoewel de term ‘par’ al in 1870, dus 

vóór bogey, in Engeland werd gebruikt is de 

par-standaard pas later gekomen. 

Hoe werd ‘par’ dan de nieuwe standaard? 

In 1911 heeft de United States Golf 

Association afstanden vastgesteld die werden 

aangeduid met par 3 tot en met par 6. 

Naarmate het golf zich ontwikkelde en spelers 

verder gingen slaan werden de scores allengs 

beter en goede golfers en professionals 

haalden regelmatig betere scores dan de 

bogey score. Dit betekende dat de 

Amerikanen met hun afstanden beter 

aansloten bij de prakrijk dan de Britse bogey 

standaard, die niet meer voldeed voor 

professionals. De Amerikanen begonnen een 

bogey als een boven par te benoemen, 

overigens tot groot ongenoegen van de 

Britten. In 1914 echter kwamen stemmen op 

om de standaard vergelijkbaar met de 

Amerikanen aan te passen en in 1925 was het 

zover.  

Een ‘par’ geeft het aantal slagen aan dat een 

hele goede golfer nodig heeft (of zou moeten 

hebben) om de bal van de tee-afslag tot in de 

hole op de green uit te holen. Een 18 holes 

baan bevat meestal vier par-3 holes, vier par-5 

holes en tien par-4 holes. Je moet de hele 

baan dan in 72 slagen rond zijn gekomen om 

deze in ‘par’ te hebben gespeeld. 

De gedachte is van een verbluffende eenvoud 

en stamt nog steeds uit het einde van de 19e 

eeuw: eenmaal op de green moet je in twee 

slagen kunnen uitholen. Dan moet je dus op 

een par-3 wel even in één slag op de green 

liggen. En op een par-4 en een par-5 

respectievelijk in twee en in drie slagen. En 

dat lukt ons eenvoudige lieden niet altijd. 

Maar lig je niet in die aangegeven slagen op 

de green dan kan het natuurlijk nog steeds 

zoals dat heet ‘een par worden’. Namelijk 

door met een pitch of een chip dicht bij de 

hole te eindigen en dan in één slag meteen uit 

te holen: pitchje, putje, parretje. 

En dan heb je toch maar mooi de bogey-man 

verslagen. 

In de volgende Bleijenbeker het vervolg en 

waarom een birdie geen vogeltje is. 

Tot een volgende keer. 

 

Pieter 



Regels van Ron 

Wat moet je doen voordat je EGA-handicap 54 

of lager krijgt? 

De laatste tijd ontdekken we steeds vaker dat 

beginnende golfers niet goed weten, welke 

stappen zij moeten ondernemen om een EGA-

handicap te krijgen. Hier een korte 

uiteenzetting: 

Stap 1  

 

Je krijgt baanpermissie van de pro 

 

Je mag nu op de Par 3-4 gaan spelen om te 

oefenen. 

Stap 2  

 

Je slaagt voor het regelexamen 

 

Je bent geslaagd voor het regelexamen 

wanneer je minimaal 23 van de 30 vragen 

goed hebt beantwoord. 

  

Je kunt je opgeven voor het regelexamen door 

een mail te sturen naar 

p.a.m.klerkx@planet.nl   

De examendata zijn te vinden in het 

activiteitenoverzicht van de R&H-commissie 

op de clubsite en bij de receptie. 

 

 

 

Stap 3 

Je speelt je eerste kaart: 

- over 9 of 18 holes op de Par 3-4 

- met een officiële marker 

- met playing handicap 54 

- en je scoort minimaal 18 dan wel 36 

stablefordpunten  

 

Vermeld op deze kaart duidelijk “eerste kaart” 

en gooi deze in de kaartenbak beneden in de 

gang van het clubhuis. 

De R&H-commissie zorgt voor de rest. 

 

Namens de R&H-commissie 

Ron Beumer 

 

Tips van de PRO. Wij willen in de komende 

nieuwsbrieven instructie video’s van eigen 

bodem aanbieden. Vandaag de eerste van 

Kyan Bosch; “Hoe sla ik de bal over de 

bunker”. Bekijk de video……… 

https://youtu.be/mIUaRUmeqzw 

 

Interview met Kyan 

In de komende nieuwsbrieven zullen wij in 

een paar delen een interview met Kyan 

publiceren dat hij heeft gehouden met Tom 

van Hooft.  

Uitleg Course Management / Uitleg van de 

Pro (Kyan Bosch)  

 

Deel 1 : De Basis 

 

In gesprek met Kyan Bosch kwamen we er 

achter dat de basis van een goed course-

management eigenlijk alleen maar uit logica 

bestaat. Dit is voor elke speler anders.  

 

mailto:p.a.m.klerkx@planet.nl
https://youtu.be/mIUaRUmeqzw


Logica heeft voornamelijk te maken met het 

weten van je eigen kunnen. Welke keuzes wil 

je maken en nog belangrijker, welke keuzes 

kun je maken. Een afslag vanuit de T-Box is 

voor elke speler anders. De één slaat 

makkelijk 200 meter met een driver. De ander 

kiest voor zekerheid door met een ijzer 4 of 5 

af te slaan, waardoor  de bal misschien 30 à 40 

meter korter is. De speler heeft hierbij wel zijn 

gewenste resultaat. Een 2e bal die op een PAR 

4 naar de green kan. 

Toch zien we bij beginnende golfers vaak de 

driver uit de tas genomen worden terwijl dit 

eigenlijk niet direct nodig is. Reden hiervoor 

kan zijn dat de desbetreffende speler zich 

makkelijker voelt met een driver dan met een 

ijzer. De speler heeft altijd de keuze om te 

kiezen voor de club die hem of haar het 

meeste vertrouwen geeft. Vanuit die basis kan 

een speler zijn eigen 'weg' naar de hole 

bepalen, er zijn namelijk meerdere wegen die 

naar een PAR zullen leiden. 

 

De tip van Kyan is : "Alles moet persoonlijk zijn 

en blijven. Elke speler heeft zijn eigen focus en 

inzicht waarmee men een hole speelt. Voor 

mij als Golfpro is het belangrijk om mensen 

meerdere opties te geven zodat ze in kunnen 

zien dat er altijd meerdere, soms makkelijkere 

wegen naar het doel leiden." 

Tom van Hooft 

 

Bridge en golf  een goede combinatie 

 

Elk jaar wordt er dan ook een Nederlands 

kampioenschap golf/bridge georganiseerd 

door de NGF (golffederatie)en de NBB 

(bridgebond) 

Ook op Bleijenbeek hebben we elke tweede 

vrijdag van de maand een 

golf/bridgewedstrijd. 

Eerst worden er 9-holes op de par 3-4 

gespeeld en vervolgens wordt er in een 

ontspannen sfeer 12 of 15 spellen gebridged. 

Dit onder het genot van een drankje en een 

hapje. Het is een mix van elk niveau, goed 

golfende spelers en mindere bridgers en 

goede bridgers en mindere goede golfers 

Ben je naast golf ook liefhebber van het 

bridgespel, dan nodigen we je uit om ook mee 

te doen met deze wedstrijden en je in te 

schrijven voor de volgende wedstrijd op 

vrijdag 12 oktober. 

Namens het golf/bridge team: Hanny Kaak. 

Hoe warm het was en hoe ver (Nicolaas 

Beets: Camera Obscura) 

Het is nog maar kort geleden dat de ene hitte 

golf de andere afloste. Wij zagen met lede 

ogen hoe onze mooie groene fairway’s bruiner 

en bruiner werden, totdat op bepaalde 

plaatsen de fairways op bepaalde plaatsen  

zelfs niet meer bruin maar zwart werden. 

Laten wij hopen dat er snel nog wat meer 

regen valt zodat het gras kan groeien voordat 

het te koud wordt 

 

 

De redactie 

 

 


