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Weer een uitstekend geslaagd evenement!
De dagen voorafgaande aan deze jaarlijks terugkerende Udenhoutse Golfdag waren
duimen draaiende dagen, de weersvoorspellingen waren feitelijk niet al te best maar
zoals bij bijna alle voorafgaande edities van dit sportieve gebeuren waren de
weergoden ons bijzonder goed gestemd. Een stralende zonnige dag met uitstekende
golftemperaturen vielen de deelnemers en deelneemsters ten deel.
Reeds om 08.00 uur in de ochtend waren de eerste al op Landgoed Bergvliet gesignaleerd, om een balletje af te
slaan of voor wat putting oefeningen.
Rond de klok van negenen was iedereen binnen en stond een heerlijk kopje koffie/thee met een hartigheidje
klaar. De flightindeling voor deze shotgun wedstrijd en de daarbij behorende individuele scorekaarten werden
uitgereikt. Na een welkomstwoordje door de voorzitter en dhr. Peter Bikkers namens de Rabobank was
iedereen om precies 10.00 uur op de aan haar/zijn toegewezen afslag aanwezig en kon de wedstrijd van start
gaan. Halverwege het afgelegde parcours werden de deelnemers in de baan getrakteerd op een hartigheidje en
een (energie)drankje zodat de laatste holes probleemloos werden “genomen”.
Over het algemeen was het scoringsniveau hoger als vorig jaar zeker ook omdat er enkele semiprofessionele
golfers bij waren, bijv. iemand met de handicap 7!, maar ook liefst 6 birdies zijn er geslagen!, een unicum in het
bestaan van Udenhout Golft!
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
20.00 uur was zowat iedereen aanwezig. Na een bedankje van de voorzitter aan iedere deelnemende golf(st)er
en aan de sponsors werden de prijzen uitgereikt:
Longest dames: Elly Bergmans – Longest heren: Marc van de Wouw - Nearest heren: Geert Jan Reukers
Birdies: Marion van Drunen (hole2) Geert Jan Reukers (hole6) Kees Evers (hole2) Sjef van Beurden (hole9)
Jan van Laarhoven (hole6) Louis Mathieu (hole9)
Uitslag Poele B > 36 exact hcp.
3e plaats: Marc van de Wouw 34 – 2e plaats: Marion van Drunen 39 (16) – 1e plaats: Christ Smulders 39 (19)
Uitslag Poule A < 36 exact hcp.
3e plaats: Sjef van Beurden 43 – 2e plaats: Herald Verhagen 44 – 1e plaats: Kees Everts 46
Uitslag Loterij:
Ticketpoint waardebon van 100 euro elk gewonnen door: Marja Verhagen – Hans van Strijdhoven
Latenzo waardebon van 50 euro elk gewonnen door: Wim Smolders – Jeanne van Beurden
Marc….de ballen waren prima!
Wij kunnen met een goed gevoel terugkijken op een zéér geslaagde golfdag die iedereen ook nog eens kan na
beleven, incl. een paar fototootjes op onze website www.udenhoutgolft.nl.
TOT VOLGEND JAAR!
De organisatie Stichting Udenhout Golft: Carel Eijkens – Wim Smolders – Jan Konings

