
 

 

Ik kan het niet meer aanhoren, zelfs op hole 18 hoorde ik nog iemand schreeuwen op hole 

14, SORRY SCHAT, trauma’s houd je er aan over. Waar zijn de echtscheidingspapieren, ik 

teken meteen. 

Dit waren enkele reacties van gefrustreerde spelers, die vervolgens bij het clubhuis de tas en 

trolley weer netjes in de locker plaatste en vervolgens, op het terras, hun partner voorzagen 

van een biertje. 

Een wedstrijd voor echte paren. 

 

Alleen die mochten inschrijven. 

“Discriminatie, voorkeur, select gezelschap”, nee een gezellige wedstrijd voor echtparen, 

waarbij het plezier hoog in het vaandel staat. 

Veel deelnemers, meer dan tachtig en mede door het weer kon dit niet anders dan slagen. 

Getuige de strak blauwe lucht. 

 

 



Dat bleek ook wel uit het grote aantal dat na de wedstrijd op het terras plaats nam en met 

volle teugen genoot van de “after game”. De sterke verhalen, zoals “als mijn partner dit zou 

hebben gedaan dan had ik……..”De leuke verhalen”, mijn partner lokte mij steeds in het 

hoge gras, door de bal daar te spelen….”De echte verhalen”, schat, nu moet je de bal toch 

echt daar spelen waar we hem kunnen vinden, ik heb er nog maar 1 extra. 

 

Wedstrijd voor het plezier, spelen met je partner, 18 holes. 

En natuurlijk hebben we dan de winnaars, Helené en Nick Elsen, gingen uiteindelijk met de 

eerste prijs aan de haal. En dan hadden we de winnaar voor de 2e, 3e 6e,16e, 26e en de 36e 

plaats. Er was een prijs voor de juiste tekst op het pakje zakdoekjes, ”liefde is haar een 

kussen geven als ze een dutje wil doen”, (Ik had mijn zakdoekjes al na de eerste 2 holes 

verbruikt), de knuffelbeer werd gewonnen door Carmen en Gijs de Ruiter. Voor de neary’s en 

teamneary kreeg men een groot rood hart. Het team dat de 36 plaats voor zich opeiste staat 

helaas niet op de foto, Ton en Ingeborg. 

 

 

 

  

 
 

 

 



Veel dank gaat uit naar de thema commissie 

Een goed geolied team, de THECO, zij zorgende ervoor dat alles op rolletjes liep. 

Met versnaperingen in de baan,  

 

 

 

 

maar ook op het terras, 

 

 

 

 

 

 

 

Na het spelen een verfrissend drankje, leuke prijzen.  

Jammer dat dit team stopt na de laatste theco wedstrijd. 

Deze zijn constant goed bezocht, dus we zoeken nog opvolgers.  

Irene, Lisanne, Peter, Eddy en Jan bedankt voor deze dag en voor 

jullie inzet om van de sorry schat wedstrijd weer een ware 

happening te maken en Nick nog bedankt voor de foto’s. 

 

M.v.g. een op de 31 plaats geëindigde deelnemer. 

 

  

 

 

 

 


