UDENHOUT GOLFT 7e EDITIE 2015 SHOTGUN WEDSTRIJD.
22 mei 2015
Weer een uitstekend geslaagd evenement!
Een stralende zonnige dag met uitstekende golftemperaturen vielen de deelnemers
en deelneemsters ten deel. Reeds om 08.00 uur in de ochtend waren de eersten al op
Landgoed Bergvliet gesignaleerd, om een balletje af te slaan of voor wat putting
oefeningen. Rond de klok van negen was iedereen binnen en stond een heerlijk kopje
koffie/thee met een hartigheidje klaar. Om precies 10.00 uur was iedereen op haar of
zijn toegewezen afslag aanwezig en kon de wedstrijd van start gaan. Halverwege het afgelegde parcours
werden de deelnemers in de baan getrakteerd op een versnapering en een (energie)drankje, zodat de laatste
holes probleemloos konden worden “genomen”. Over het algemeen was het scoringsniveau iets hoger dan
vorig jaar, zeker ook omdat er enkele semiprofessionele golfers bij waren. Na nog wat te hebben nagekaart en
geborreld op het sfeervolle terras van Landgoed Bergvliet is iedereen weer naar huis vertrokken om zich op te
maken voor de prijsuitreiking in ’t Centrum in Udenhout. Rond de klok van 20.30 uur was iedereen aanwezig.
Na een kort toespraakje van de voorzitter Carel Eijkens van Stichting Udenhout Golft en een bedankje aan de
mede bestuursleden Jan Konings en Wim Smolders, heeft ook Peter Mikkers van de Rabobank Hart van Brabant
(hoofdsponsor van dit evenement) de organisatie en alle deelnemers bedankt voor hun sportieve inzet.
De uitslagen en de prijzen:
A Poule Longest dames: Hanneke Nielen – Longest heren: Kees Evers - Neary heren: Louis Mathieu
B Poule Longest dames: Elly van Esch – Longest heren: Frans van Angeren - Neary heren: Christ Smulders
A Poule: Birdie geslagen door Louis Mathieu op hole 10 en 11
A Poule < 36 exact hcp.
3e plaats: Gerard v.d. Loo (36) – 2e plaats: Peter Bakker (37) – 1e plaats: Wim Smolders (37) 1e 9 20 stfpnt
B Poule: > 36 exact hcp.
3e plaats: Robert Verster (25) - 2e plaats: Christ Smulders (35) - 1e plaats: Frans van Angeren ( 39)
Uitslag Loterij:
Ticketpoint waardebon van 100 euro gewonnen door: Jan-Arie Scholten en Kees Evers
Latenzo waardebon van 50 euro gewonnen door: Elly van Esch en Herman Rooney
Dank aan de Rabobank Hart van Brabant,
GoedBeterBertens, Ticketpoint, Ad van Esch,
Fysiotherapie Udenhout, De Kuil Nurseries, van de
Bersselaar Constructie bv, Club de hockey en
golfspecialist, Wijngroet.nl, Hoppenbrouwers
Techniek en Latenzo Fashion Lifestyle voor hun
bijdrage aan het welslagen van dit evenement.
Wij kunnen met een goed gevoel terugkijken op een
zéér geslaagde golfdag die iedereen ook nog eens kan
nabeleven, incl. een paar fototootjes, op onze website
www.udenhoutgolft.nl.
Mark, de ballen waren weer prima!
TOT VOLGEND JAAR!
vlnr: Carel Eijkens – Wim Smolders – Peter Mikkers - Jan Konings

