Afsluiting Udenhout Golft 2016
Vrijdag 27 mei rond 07.00 uur de buienradar geraadpleegd. Het voorspelde niet veel goeds:
regen met af en toe een donderklap waren de vooruitzichten. Een spelletje golf in de regen
is voor niemand een aantrekkelijk vooruitzicht maar om 09.00 uur was iedereen toch naar
Golfpark de Haenen in Teteringen gekomen om aan zijn/haar sportieve golfplicht te voldoen.
En nog geen spatje regen gevallen! Na de nodige kopjes koffie, thee en een hartigheidje
snelden velen nog gauw even naar de drivingrange om de goede slag te krijgen en de spieren
wat te versoepelen. Klokslag 10.00 uur begon de officiële wedstrijd (shotgun) Iedereen
startte, op verschillende holes, gelijktijdig en nog steeds geen drupje regen gevallen!
Halverwege de wedstrijd hebben de brildragende deelnemers even hun brillenglaasjes
moeten droogwrijven om een paar miezerige druppeltjes regen te verwijderen. De anderen
konden hun regenpakken en paraplu’s opgeborgen laten. De neerslag stelde niets voor.
Om de conditie wat op te krikken heeft de Rabobank Hart van Brabant aan iedereen, door de
baan, een lekkere snack en een (fris)drankje aangeboden.
Na 4,5 tot 5 uur, al dan niet ploeterend door deze schitterende golfbaan te zijn gelopen,
werd het terras van de Haenen een uitnodigende plaats om in het zonnetje, jawel!!, de
scorekaarten uit te rekenen en een lekker drankje te nuttigen. De sfeer was prima en
iedereen had weer volop genoten. Om 20.30 uur was iedereen weer, traditiegetrouw, bij ’t
Centrum in Udenhout aanwezig voor de prijsuitreiking, een loterij maar vooral voor een
hoop gezelligheid. De voorzitter bedankte iedereen die aan dit sportieve/gezellige
evenement heeft bijgedragen, zeker ook die van de organisatie zelf.
Fysiotherapie Udenhout had voor elke deelnemer die op hole 9, 2 of meer punten scoorde
nog een aardige verrassing.
Iedereen hartstikke bedankt voor de deelname en sponsors ook weer bedankt voor jullie
bijdragen. Samen maken zij het voor ons als organisatie mogelijk zo een golfdag te
organiseren. Graag iedereen tot volgend jaar (de 9e editie)
Carel Eijkens – Jan Konings – Wim Smolders

De Uitslagen:
Poule B (méér dan 30 hcp)
Poule A: (minder dan 30 hcp)
e
3 plaats: Joke v.d. Wiel
34 st.f.p.
3e plaats: Bram van Rijn
25 st.f.p.
e
e
2 plaats: Hanneke Nielen 38 st.f.p.
2 plaats: Ko v.d. Grint
37 st.f.p.
1e plaats: Marcel van Loon 49 st.f.p.
1e plaats: Peter Huijsmans 41 st.f.p.
Longest dames: Brigitte v.d. Bersselaar
Longest heren: Bram van Rijn
Nearest heren: Paul Bruijnenberg
Birdies: Hans v.d. Bersselaar, Jan Konings
Prijswinnaars loterij:
Jan Arie Scholten, Hanneke Nielen, Ko v.d. Grint, Birgit van Erp, Chris Smulders, Diny Konings,
Willy Scholten.

