
NIET VOOR ‘MOOI WEER GOLFERS’…
Op de dag voorafgaand aan het 1e toernooi 
van 2019 nog even de Trofee halen en 
oppoetsen, en dan morgen knallen op de 
geweldig uitdagende Golfbaan Stippelberg. 
Na maanden van voorbereidingen treffen is 
het dan eindelijk zover. Het Open Amateur 
Golf Tour seizoen gaat beginnen!

Het gros van de deelnemers komt vanuit het hele 
land, dus er wordt heel wat afgereden door deel-
nemers aan de Open Amateur Golf Tour. Het is 
10 maart en een 75 man sterk veld is onderweg. 
Onderweg wordt het duidelijk, het gaat een dag 
worden waarop de deelnemers fysiek en mentaal 
op de proef worden gesteld. Vooral de voorspelde 
harde wind wordt een factor, maar wie weet valt het 
mee. Het zal niet de eerste keer zijn dat het achteraf 
wel meeviel. En met de gemiddelde hcp. van 5.9 
kunnen de deelnemers wel wat hebben.

Al vroeg op de ochtend zijn de greenkeepers in de 
weer om de baan te prepareren. Er is veel water 
naar beneden gekomen de afgelopen dagen, nacht 
en ochtend, maar de baan houdt zich goed. Vooral 
de greens zien er echt goed uit. Golfbaan Stippel-
berg is op zandgrond gebouwd en dat merk je wel. 
Niet voor niets kiest de tourorganisatie ervoor om 
het seizoen op golfbanen te starten die op zand-
grond zijn aangelegd. 

Dorine Daemen is de baanmanager van Golfbaan 
Stippelberg. Ze is een gepassioneerd golfster én 
gastvrouw met een echte Brabantse mentaliteit; 
samen de schouders eronder en knallen. Deel-
nemers worden feilloos door haar samen met de 
tourorganisatie ontvangen en van harte welkom 
geheten. Deelnemers krijgen de instructie, we gaan 
plaatsen én we gaan spelen van geel voor de heren 
en rood voor de dames, daar waar de wedstrijden 
van de Open Amateur Golf Tour normaal gesproken 
van wit en blauw worden gespeeld, de zogenaamde 

‘back tees’. Nu even niet, want het wordt uitdagend 
genoeg. Deelnemers kunnen eerst even genieten 
van een kopje koffie of thee en de mooie gebakjes 
met opeetbare logo’s. Dat doen ze iedere keer weer 
supergoed op “De Stippel”. 

12:00 uur, flight nummer 1 slaat af. De wind is inmid-
dels al behoorlijk aangetrokken, maar het is ook al 
een tijdje droog en we hebben zelfs wat zon gezien. 
Wie weet gaan we mazzel hebben. Naarmate de 
tijd vordert neemt de wind ook toe, maar het blijft 
droog. Dat scheelt. We kijken nog even mee met 
de laatste flight. Drie spelers met een scratch hcp. 
De ballen vliegen laag, op ooghoogte. Zo doe je 
dat hoor ik iemand zeggen. Toch wordt het op een 
gegeven ogenblik wel erg pittig met de wind. We 
horen van deelnemers die na 9 holes doorkomen, 
dat de ballen op de hoger gelegen 18e green soms 
wegrollen. Tegelijk krijgen we door dat er sponsor- 
en tour banners zijn losgeslagen en het water in zijn 
gevlogen. Het moment dat we moeten besluiten 
om het spel stil te leggen. De laatste flight loopt 
op hun 5e hole. Het is niet meer verantwoord. Snel 
alle sponsoruitingen en toernooi-aankleding naar 
binnen en de sirene laten klinken. We rijden langs 
spelers en vertellen dat we het spel stilleggen. 
De meeste deelnemers zagen het als een welkom 
bericht, al waren er ook enkele bikkels die graag 
hadden doorgespeeld. Wat een kanjers. 

Dan is het zover dat het simpelweg niet meer te 
doen is. We gaan het niet halen om de wedstrijd te 
hervatten. Enorm balen voor de deelnemers, voor 
de tourorganisatie en voor de golfbaan. Soms is ook 
de mooiste sport ter wereld niet opgewassen tegen 
de elementen en moeten we accepteren dat het 
niet anders is. 

De meeste deelnemers zijn binnen, tijd om kort 
de spelers te informeren m.b.t. het besluit dat is 
genomen door de tourleiding, en het management 
van de golfbaan, want we willen er alles aan doen 
om iedereen met een zo goed mogelijk gevoel 
huiswaarts te laten keren. Warm bittergarnituur gaat 
rond namens de tourorganisatie en de manager van 
Golfbaan Stippelberg laat weten dat alle deelne-
mers een greenfee voucher ontvangen om toch 
vooral een keer terug te komen op een dag met 
beter golfweer. Dat vinden wij en alle deelnemers 
een geweldig gebaar. Zo bouw je een relatie en heb 
je 75 nieuwe ambassadeurs voor je gewonnen. Want 
of je nu een wedstrijdgolfer bent of niet, sport, en 
golf in het bijzonder, gaat over emotie, de beleving. 
En zo wordt de dag afgesloten met een prachtig 

voorbeeld van hoe je als golfbaan management de 
mensen een ‘je bent zeer welkom gevoel’ geeft. 

We kijken vol goede moed uit naar de komende 
toernooien van dit seizoen, en komen in 2020 
dolgraag terug op Golfbaan Stippelberg voor het 
3e Open Amateur Golf Tour Season Starter! 

Wil je meer weten over de Open Amateur Golf 
Tour? Ga naar www.openamateurgolftour.nl.

De toernooien tot en met mei lopen al behoorlijk 
vol, dus wees op tijd als je mee wilt spelen. De 
Open Amateur Golf Tour is er voor golfers van 18 
jaar en ouder met maximaal hcp 12.4.

Gebakjes bij ontvangst
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