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Wat een prachtige zomer ligt er achter ons. Heeft u ook zo
genoten van de onbegrensde mogelijkheden om ’s avonds
als het wat was afgekoeld een baantje te lopen? Of speelde
de warmte u de afgelopen maanden vaak parten? Voor de
baan was het niet best kan ik u vertellen. Lang verwachte
nattigheid zorgde halverwege augustus eindelijk voor
betere condities van de baan. Wat geel was, is weer groen
en onze greenkeeper Justin is blij dat de weergoden met
hem zijn. Best lekker zo net voor een heel belangrijk
golfweekend op Soestduinen. Met man en macht werd er
onder leiding van Justin met een aantal vrijwilligers vrijdag
jl. gewerkt aan de baan én aan alle andere faciliteiten die
nodig zijn om van de clubkampioenschappen een succes te
maken.
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Als de clubkampioenschappen voorbij zijn, is het
golfseizoen qua competitie bijna afgelopen. Spelers hebben
nog 3 weken de kans om zich op de ranglijsten te
verbeteren.
Maar niet getreurd er zit nog wel wat meer in het vat voor
de aankomende periode. Zo is er op 16 september een
maandbekerwedstrijd en op zondag 21 oktober een nog
nader aan te kondigen toernooi georganiseerd door de
evenementencommissie.
Eigenlijk kijk ik ook wel weer uit naar het najaar. Lekker
weer een trui aan en eens een keer niet bezweet de baan
afkomen. Een prachtige periode waarin ik kan gaan werken
aan verbetering van mijn spel om het volgend jaar weer
beter beslagen ten ijs te komen. Idee?
Ik wens u veel golfplezier
Carin van der Graaf

Voorwoord van het bestuur
Meestal als de penningmeester het voorwoord schrijft voor de nieuwsbrief gaat het over financiële zaken! Echter daar is deze
keer geen sprake van, alles loopt op rolletjes! Het is alweer september, het seizoen schiet op en de beslissingen in de
competities komen eraan! De Clubkampioenschappen zijn gespeeld en het was een spannend toernooi met terechte winnaars.
De afsluitende heren- en damesdag komen er aan en gelet op de inschrijflijst gaat dat weer een mooie strijd opleveren in
Nunspeet. Overigens kunnen er nog een paar deelnemers bij, dus mocht u nog mee willen, meld u aan!
2019 is voor de vierde keer een lustrumjaar voor onze vereniging. De Lustrumcommissie is gevormd en is enthousiast van
start gegaan. Zonder te veel te willen verklappen maar toch een tipje van de sluier op te lichten, 2019 wordt een jaar waar
het lustrum als een rode draad doorheen loopt. Op de nieuwjaarsreceptie volgt vast en zeker verdere informatie.
Over de afgelopen zomer hoeven we het eigenlijk niet te hebben. Zo mooi en droog hebben we het in jaren niet meegemaakt
en daarom hulde aan onze greenkeeper. Hij heeft met veel inzet mogelijk gemaakt dat we bijna altijd hebben kunnen spelen,
behalve toen het zo extreem heet was dat het Golfpark terecht besloot om de baan tussen 12.00 en 17.00 uur te sluiten.
Van de Handicap- en Regelcommissie hebben wij inzage gekregen in enige regelaanpassingen m.i.v. 1 januari 2019. Er zitten
hele verrassende bij! Let op uw mailbox, er komen speciale H&R-avonden voor onze leden.
Wat verder ook belangrijk nieuws is, al hopen we hem nooit te hoeven gebruiken, de AED is na veel overleg met het Golfpark
aangeschaft. De golfvereniging participeert hierin mede door de marchals de cursus te laten volgen samen met het personeel
van het Golfpark.

Helaas moet ik melding maken dat het met de gezondheid van ons bestuurslid Otto van Voorst niet goed gaat. Wij wensen
hem, zijn vrouw en familie veel sterkte voor de komende tijd.
Mede namens alle bestuursleden wens ik u nog een mooie voortzetting en afsluiting van een toch weer bijzonder golfjaar!
Bert van ’t Net
Penningmeester/ledenadministrateur

Maandbeker juli – alweer een mooie golfdag
Het was (weer) een mooie golfdag. We konden om twee uur starten met 40 deelnemers die er duidelijk zin in hadden. Dat
bleek ook uit de mooie scores die konden worden ingeleverd! Er is zelfs een hole-in-one geslagen! Dat deed Gerda Haage en
wel op hole 13!
Dames
Laten we bij de dames beginnen: Marian Kerkhof won de
birdieprijs met drie birdies. Ze bleef hiermee een grote
groep dames voor die ieder twee birdies wisten te maken.
De Stablefordprijs ging naar Petra van Rouwendaal. Zij
haalde 40 (!) punten en bleef zo Gerda Haage (39) en
Boudien Klein Schiphorst (38) net voor. De Strokesprijs
was voor Marjolein Vink met 57. Zij had ook de neary op
hole 18. Marjolein bleef Boudien en Renee Zittema voor.
Zij haalden resp. 58 en 60 slagen.
Heren
Jaap Vlot won de nearyprijs. Ronald Klein Schiphorst
haalde, een voor zijn doen redelijk bescheiden, vier
birdies. Hij bleef Frans Marsé en Jan Sepp daarmee net
voor. De Stablefordprijs ging naar Gerrit van Buuren. Hier
was het heel spannend omdat er drie heren met 37 punten
bovenaan eindigden. Gerrit won uiteindelijk op countback
van Jan Brands en Gerben van Leusden. De strokesprijs
was voor Ronald Klein Schiphorst. Hij bleef met 53 slagen
Peter Klomp (56 slagen) en Jan Sepp (57 slagen) voor.
Vlnr. Marjolein Vink, Petra van Rouwendaal, Ronald Klein
Schiphorst, Gina Sepp, Gerrit van Buren, Jaap Vlot, Gerda Haage,
Ineke Meesters, Marian Kerkhof, Renee Zittema en Ben Bunnik

Alle deelnemers en toeschouwers worden weer van harte bedankt voor de geweldige sfeer voor, tijdens en na de wedstrijd.
De Maandbekercommissie

Jeugdcommissie van start
In juli dit jaar werd ik benaderd met de vraag om de jeugd te gaan begeleiden. Ik moest daar even over nadenken en ging in beraad met
Frans Marsé en Robin Dammers. Met zijn drieën besloten we ons te gaan inzetten voor de jeugd en een jeugdcommissie te vormen.
Samen met Golfpark Soestduinen gaan wij proberen om het jeugdgolf naar een hoger niveau te tillen. Inzet is om het zo leuk en aantrekkelijk
mogelijk te maken, ook voor de ouders, en om de jeugd enthousiast te houden voor de golfsport.
Golfpark Soestduinen doet zijn best om het iedereen naar zijn zin te maken door bijvoorbeeld mooie aanbiedingen aan ouders te doen voor
wat betreft de kosten en de betalingsmogelijkheden.
In een volgende Free Drop zullen wij als Jeugdcommissie weer van ons laten horen en uitleg geven over de plannen voor het volgend
golfseizoen. In deze Free Drop een verslag van het jeugdkamp dat in augustus werd georganiseerd.
Marjolein Vink

Formule 1 toernooi
De zwartwit geblokte wedstrijdvlag zette meteen de toon voor het thema van dit golftoernooi – de Formule 1 autorace.
De flights waren genoemd naar de 10 autorace teams en
op een aantal holes was iets bijzonders te doen of
aangebracht. Zo stond Nelly Krul op hole 1 en 10 met de
stopwatch om te noteren hoe snel je kon uitholen als je
eenmaal op de green lag. Haye Volbeda zette uiteindelijk
de snelste tijd neer. Op hole 3/12 was er een ballenwissel.
Je moest die hole spelen met een supersoft bal en dat was
natuurlijk heel anders spelen! Op hole 4/13 moest je, na
de ballenwissel, natuurlijk rustig de pitt lane uit. Dus
moest je daar met de putter afslaan! Op hole 7/16 was een
chicane aangebracht waardoor je eerst richting de green
van hole 8 moest en daarna pas naar de eigen hole. Om
het echt helemaal af te maken stond op hole 9/18 een
‘safety car’- een buggy waar je niet voorbij mocht komen
met je afslag. Al deze elementen zorgden voor veel
afwisseling en gelach tijdens de wedstrijd.

Pitspoes Annelies

Hoe ging het met de scores?
Bij de dames won een opgetogen Johanna Hess met 34 punten de stableford trofee.
Annie Pieren nam met 67 strokes de strokes bokaal mee naar huis. Gwynia Louis sloeg 2 birdies en dat aantal evenaarde
niemand.
Bij de heren had Haye Volbeda 3 birdies. Wim Gutter won de stableford prijs met 32 punten. En Jan Luth had maar 63 slagen
nodig en won daarmee de eerste prijs bij de strokes heren.

Johanna Hess en
Henk van Capelleveen

Vlnr. Maarten Pieren, Maarten Brons,
Winnie Koetje en Yvonne van Dijk

Wim Gutter en Winnie Koetje

Met deze geweldige score was Jan ook de overall winnaar
van de strokes en kreeg de fles champagne. Die was
natuurlijk niet om op te drinken maar bedoeld om goed te
schudden en dan leeg te spuiten op iedereen die niet tijdig
weg kon duiken! Jan riep hiervoor de hulp in van Geert
Koetje en gezamenlijk spoten zij de fles helemaal leeg.

Annie Pieren en Henk van Capelleveen

Zoals het hoort bij de F1 heb je naast de individuele
winnaars natuurlijk ook nog de ‘constructeursprijzen’.
Oftewel de prijzen voor de beste teams. Het team met de
minste strokes (308) was het HAAS team. De meeste
stableford punten (104) werden behaald door team
RENAULT.
Alle aanwezigen waren erg enthousiast over de leuke
activiteiten van deze dag en vonden dat dit thema zeker
voor herhaling vatbaar was.
De evenementencommissie

Jan Luth (links) en Geert Koetje

Maandbeker augustus 2018
Met een groep enthousiaste golfers ging op 19 augustus de
5e maandbeker van start met een lekker temperatuurtje.
Een aantal nieuwe gezichten waagden zich in de strijd te
werpen om de parkeerplaats die de winnaar strokes heren
en strokes dames ten deel valt en die zij een maand lang
mogen gebruiken. Ook zijn er deelnemers die het gewoon
een heel gezellig toernooi vinden en daarom graag
meedoen. Het kan allemaal tijdens de
maandbekerwedstrijd. Ook deze keer mooie en minder
mooie scores met voor al die scores een mooie prijs
dankzij de sponsoren (zie de banner onderaan dit artikel).
De scores van de winnaars zaten heel dicht bij elkaar. Wie
waren die winnaars deze keer?

Heren Stableford
1e Jan Sepp (37 punten)
2e Jan Luth, Gerrit van Ramshorst en Abe Bosman (alle
drie 36 punten)
3e Ronald Klein Schiphorst (35 punten)

Dames Strokes
1e Carin van der Graaf (60 slagen)
2e Miranda Hoogerdijk, Boudien Klein Schiphorst en Alma
van Ramshorst (alle drie met 63 slagen)
5e Marlene Gigase en Annie Pieren (beiden 64 slagen)
Dames Stableford
1e Miranda Hoogerdijk (38 punten)
2e Gerda Haage (35 punten)
3e Carla Bosman (34 punten)
Dames Birdies: Annie Pieren met 2 birdies. Dames
Neary: Renee Zittema
Heren Strokes
1e Ronald Klein Schiphorst (53 slagen)
2e Gerrit van Ramshorst (55 slagen)
3e Jan Sepp en Jan Luth (56 slagen)

Vlnr. Mirjam de Groot, Gerrit van Ramshorst, Gerrit de Groot, Miranda
Hoogerdijk,
Carin van der Graaf, Jan Sepp, Ronald Klein Schiphorst, Renee Zittema en
Annie Pieren

Heren Birdies: Gerrit van Ramshorst met 5 birdies. Heren Neary: Gerrit de Groot
Kortingsbon voor les bij Vincent McKeon ging naar Gerrit en Mirjam de Groot
De maandbekercommissie

Weetjes
GolfWeetje

Op 1 januari 2020 wordt het wereldhandicapsysteem
ingevoerd. Er zijn nu wereldwijd zes
handicapsystemen, straks nog maar eentje. De
handicap van iedere speler op de wereld wordt in de
toekomst bepaald door het gemiddelde van de beste
acht scores van de laatste twintig.

Een golfbal heeft tussen de 380 en 432 putjes
(dimpels). Deze zorgen voor een goede stabiele vlucht
van de bal.

Wereldwijd zijn er 77 miljoen mensen die golf spelen.

BurenWeetje
Altijd goed om te weten hoe het reilt en zeilt bij de buren.
Uit vertrouwde bron vernomen dat Hilton Royal Parc
Soestduinen een bijzondere transformatie zal ondergaan.
Het hotel is begonnen met een verbouwing die in
verschillende fases zal plaatsvinden. Het hotel blijft
volledig operationeel tijdens deze transformatie. Alle 113
kamers worden gerenoveerd. Daarnaast krijgen de 21
vergaderzalen, het restaurant en de bar een make over.
Tijdens deze periode blijven de sportfaciliteiten van de
Health Club open. Eind 2019 gaat deze locatie van het
Hilton verder als Double Tree by Hilton. Al met al een
mooie opwaardering die de uitstraling van het Golfpark en
onze vereniging ook ten goede komt.

Juli en augustus echte HIO-maanden
Wat lekker dat je dan toch besloten hebt om lid te worden van de Hole-In-One Club zullen onderstaande personen zeker
gedacht hebben. Een fles lekkers van het Golfpark en/of van de HIO-Club kwam hen ten deel omdat zij het flikten om de bal
in 1 slag in de hole te laten belanden. Geweldig wat een boost zal dat gegeven hebben. Gefeliciteerd allemaal!
Joop Krul, Peter Klomp, Gerda Haage op hole 13, Renee Zittema op hole 15, Hans Claessen op hole 2, Connie Troostheide op
hole 6, Maarten Brons op hole 9, Malte Bolanz en Henk van de Pol op hole 3

Hans Claessen (links)
en Han Overkamp

Vlnr. Ronald Klein Schiphorst, Joop Krul
en René Poot

Jan Sepp en
Connie Troostheide

Leo van der Graaf overhandigd
Maarten Brons (rechts) zijn fles lekkers

Gerda Haage

Malte Bolanz (rechts) ontvangt
een flesje Whiskey

Han overkamp (links) en Peter Klomp

Henk van de Pol (rechts) koos ook
voor een fles Whiskey

Heeft u ook een hole-in-one geslagen? Laat het de redactie weten en stuur foto, naam en plaats delict naar
redactie@golfverenigingsoestduinen.nl. U verdient toch zeker een plekje in de Free Drop na zo’n geweldig gespeelde bal.

Jeugdleden Soestduinen op golfkamp
Van 23 tot en met 25 augustus organiseerde Golfpark
Soestduinen een heus golfkamp waaraan jeugdleden
konden deelnemen. De kosten werden laag gehouden
mede door sponsor Ben Bunnik, onze dank daarvoor Ben.
Het begon die bewuste donderdag 23 augustus met een
basistraining en na de lunch werden er fun golfspelletjes
gedaan. Bunker- en chipwedstrijdjes, targets raken zoals
waterballonnen (wat natuurlijk uitmondde in een
watergevecht). ’s Avonds keek de hele groep naar een
leuke film en werd er voor de oudere jeugd een moonlight
neary competitie georganiseerd.
Vrijdag stond in het teken van teamopdrachten waarbij de
kleintjes aan de oudere jeugdleden waren gekoppeld. Ze

deden samen mee aan een koppel-putting en een koppelgreensome wedstrijd. Sjoerd Leenders zorgde aan het eind
van de dag voor een heerlijke BBQ.
Op zaterdag ging de hele groep naar Golfbaan
Scherpenbergh waar de oudere jeugd 9 holes grote baan
liep en de jongsten de 9 holes par 3. Na binnenkomst van
de baan werden alle belevenissen tijdens de lunch
besproken.
Wij kijken terug op een geslaagd golfkamp met dank aan
onze pro’s Sjoerd en Annemieke en de jeugdcoaches
Denise en Joep.
De Jeugdcommissie
Marjolein Vink, Franse Marsé en Robin Dammers

Vlnr.: Daan Schimmel, Noah Reehorst, Thygo Hoogendoorn, Ilay Schouten, Melle Swinarski, jeugdcoach Joep, Loic van der Meulen, Laurens van der Meulen,
pro Sjoerd Leenders, Ashley Koenen, Shirley Koenen, Mariska de Vries en liggend Morris Jan Kirsten.

Jongste jeugdlid: liefst elke dag spelen
Van Noah Reehorst ontving de redactie onderstaand
enthousiaste bericht.
Sinds juni dit jaar ben ik (het jongste) lid van
Golfvereniging Soestduinen. Ik was hiervoor al een aantal
keer met opa Frans en oma Marjolein mee geweest om af
te slaan op de driving range. Wat een feestje vond ik dat!
Totdat Annemieke mij zag op de open dag en mijn papa en
mama aanmoedigde om mij op golfles te doen. Dus daar
sta ik dan, sowieso iedere zondagochtend bij de jeugdles,
maar als het aan mij ligt ook iedere middag uit school en
op zaterdag.
Toen ik in de vakantie hoorde dat ik mee mocht op
golfkamp was het feestje helemaal compleet. Samen met
alle ‘grote’ golfkinderen mocht ik 3 hele dagen lang
golfspelletjes spelen. Mijn papa en mama vonden dat wel
een beetje spannend, want ik ben pas 5 jaar, maar ik heb
me prima vermaakt. En wat vond ik het stoer om samen
met de grote jongens mee te doen. Volgend jaar ben ik er
zeker weer bij.

Noah Reehorst

Grand dessert van het golfseizoen

Clubkampioenschappen 2018
Er hing afgelopen week best wel een fanatiek sfeertje op en rond de greens van Soestduinen. Het was een drukte van belang.
Nog even een lesje volgen. Voor het gevoel van zekerheid toch nog een paar rondjes oefenen. Het was namelijk zover: het
weekend van de Clubkampioenschappen, de strijd om de titels was in aantocht.
Leden van de vereniging die dit jaar minimaal 5 qualifying kaarten hadden gelopen op Soestduinen konden afgelopen
weekend meedoen met de clubkampioenschappen. Ze konden kiezen: deelnemen aan de strokeplay of de stableford
wedstrijd. Persoonlijk vind ik het jammer dat er door het geringe aantal deelnemers wederom geen voorronden georganiseerd
hoefden te worden. Kom op mensen ga die uitdaging eens aan! Het is niet eng! Het is een ijkmoment waarop u niet wordt
afgerekend. Per slot van rekening hoeven wij amateurs ons brood er niet mee te verdienen.

Deelnemers geconfronteerd
Het hele weekend begeleidde een stralende zon 21 heren en 9 dames strokeplay plus 11 heren en 8 dames stableford. Slechts
4 van hen konden in hun discipline clubkampioen worden. Maar daarover straks meer. Eerst even vertellen over het addertje,
of moet ik zeggen de adder, onder het gras dit jaar. Hij luistert naar de naam Justin van Raavenswaaij en is onze
greenkeeper. Hij heeft zich dit jaar behoorlijk bemoeit met de moeilijkheidsgraad van de baan en de uitslagen van de
kampioenschappen. Twee weken lang is hij bezig geweest om de baan in topconditie te krijgen. Op de laatste dag was hij
maar liefst 18 uur in touw. Resultaat: kort gemaaide fairways, ruige rough, frinches om door een ringetje te halen en de
snelheid van de greens gaf een stimp van 9.4 aan op de stimpmeter. Ga er maar aanstaan deelnemers, moet hij gedacht
hebben. Als deelnemer heb ik zelf af en toe over mijn schouder gekeken of Justin niet stiekem achter een boom zachtjes
stond te grinniken. Gelukkig hadden alle spelers moeite met de greens. Als ‘dank’ werd voor Justin die zoveel overuren had
gemaakt met de pet rond gegaan. Er werd spontaan een paar honderd euro voor hem opgehaald. Dank je wel Justin voor
jouw inzet.
Voordat ik dan vertel wie er dit jaar met de titel Clubkampioen vandoor ging nog even iets bijzonders. Tot grote schrik van de
gedoodverfde winnaar heren Strokes kwam daar ineens vanuit het niets op de eerste wedstrijddag Jan Brands. Als een
duveltje uit een doosje, met een score van 51 slagen in de ochtend en 54 slagen in de middag. Wat gebeurde hier? De heren
werden hier knap nerveus van kan ik u vertellen. Jammer Jan dat je het niet wist vol te houden op zondag, maar wat een
prachtige prestatie op die eerste dag.
En dan nu de …

Winnaars 2018
Stableford dames
1e Ineke Meesters
2e Danielle Claessen
3e Connie Troostheide

123 pt
117 pt
115 pt

Strokeplay dames
1e Marjolein Vink
2e Nathalie Röder
3e Annie Pieren

235 st
238 st
254 st

Stableford heren
1e Emile Daalmeijer
2e Meino Jongma
3e Collin Willems

129 pt
126 pt
124 pt

Strokeplay heren
1e Ronald Klein Schiphorst
2e Leo van der Graaf
3e Peter Klomp

224 st
228 st
230 st

Naast bovenstaande kanjers kan ik er nog 2 noemen. Connie Troostheide en Maarten Brons presteerden het ondanks of
misschien dankzij de snelle greens om een hole in one op hun naam te schrijven. Gefeliciteerd dame en heer.
Aanstormend talent
Onze jeugdleden Morris Jan Kirsten en Thygo Hogendoorn waren ook dit jaar van de partij en deden mee met de Strokeplay
heren. Morris Jan eindigde op de 6e plaats met een score van 243 en Thygo kwam uit op plaats 13 met een score van 260
slagen. Geweldig prestatie jongens. Jullie doen toch volgend jaar weer mee?
Sponsors
Uiteraard is een clubkampioenschap niet te realiseren zonder sponsors. Grote dank aan hun bijdragen aan dit belangrijke
evenement. De deelnemers ontvingen allemaal een leuke gadget en de prijzen waren zeer de moeite waard.

Smeeing Yourlease

Bunnik, etalage & interieur styling

Deng Solar, “to merge energy”

Golfpark Soestduinen

Van Woerkom Beheer & Onderhoud

NouDaarom.nl, marketing & communicatie

Contra trainingen, professioneel omgaan met agressie in de zorg

Danscentrum Sepp

Auto Eemlandia, uw autoschade specialist

Buro Bouwstof Bouwmanagement en Architectuur

Wijnhandel Otto

AGRAR holland, We Care For Your Livestock

Restaurant Sabroza

Restaurant Korte Duinen

Eetvilla van den Brink

Grand café de Lindenhof
Organisatie
De clubkampioenschappen zijn qua organisatie voor de vereniging het grootste toernooi. Ver van te voren moet al van alles
geregeld worden om het toernooi te laten slagen. Dan is het uiteraard fijn dat het goed verloopt en dat deelnemers tevreden
naar huis gaan. Grote dank gaat uit naar Maarten Pieren (wedstrijdleider) en Ronald Klein Schiphorst (lid van de
wedstrijdcommissie) die zorgden voor een onvergetelijke wedstrijd die het hele weekend soepel verliep en goed was verzorgd.
Maarten Pieren die zich niet alleen inzet voor dit kampioenschap maar nog heel veel meer vrijwillig werkt voor de vereniging
kreeg hiervoor spontaan vanuit de leden een prachtige fles whiskey.
Uiteraard werden Maarten en Ronald ook dit jaar van alle kanten ondersteund. In het bijzonder werden Bert Fugers (onze
starter die er elk jaar weer staat) en Tineke Westemijer en Wilma Lüschen (administratieve ondersteuning tijdens de
wedstrijd) in het zonnetje gezet en bedankt met bloemen en een flesje wijn.
Iemand die zo langzamerhand ook niet meer weg te denken is, is Lucien Papenhuijzen die zaterdag en zondag als
hoffotograaf optrad en daarvoor en flesje wijn in ontvangst mocht nemen.
De foto’s zijn te vinden op de website van onze vereniging. Ook werd er een Joop van Tellingen gesignaleerd in de bosjes.
Rond alle holes heb ik hem (Rob van der Heijden) zien wegduiken en ‘stiekem’ foto’s zien nemen.

Het is een heel verhaal geworden maar er is dan ook veel om bij stil te staan tijdens zo’n weekend. Dank aan alle supporters
die kwamen kijken, aan het Golfpark, de vereniging en iedereen die op welke wijze dan ook een steen of steentje heeft
bijgedragen aan dit prachtige weekend. Last but not least een hartelijk gefeliciteerd aan alle clubkampioenen en de
nummers 2 en 3 niet te vergeten. Hoop jullie allemaal volgend jaar weer te zien tijdens dit mooie evenement.
Carin van der Graaf

Clubkampioenschappen in beeld
Wat onze hoffotograaf in het vizier kreeg

Haye Volbeda in lastige positie

Petra van Rouwendaal op het randje

Powernapje tussendoor Geert Koetje?

Joop van Tellingen alias Rob vd Heyden

Mooi uit de bunker Collin Willems!

Onze BBQ-specialist Sjoerd L.

Ontlading na de laatste slagen op de laatste hole na een enerverend weekend
Wat een blijdschap

ZOENUUHH

Vlnr. Marjolein Vink, Annie Pieren en Nathalie Röder

Vlnr. Peter Klomp, Jan Brands, Leo van der Graaf, Ronald Klein Schiphorst

Onze winnaars van dit jaar ontvingen van twee bestuursleden (Jan Sepp en Adry Klomp) prachtige prijzen.
Winnaars Stableford Dames

Van links naar rechts 1e Ineke Meesters, 2e Danielle Claessen, 3e Connie Troostheide

Winnaars Stableford Heren

Van links naar rechts 1e Emile Daalmeijer, 2e Meino Jongma en 3e Collin Willems

Winnaars Strokes Dames

Van links naar rechts 1e Marjolein Vink, 2e Nathalie Röder en 3e Annie Pieren.

Winnaars Strokes heren

Van links naar rechts 1e Ronald Klein Schiphorst, 2e Leo van der Graaf en 3e Peter Klomp
Winnaars wij hebben van jullie prestaties genoten. Tot volgend jaar.
De redactie

Assistentie gevraagd
Wij kennen allemaal Henk de Ridder, onze onzichtbare
kracht die er mede voor zorgt dat wij ’s ochtends op een
opgeruimde baan terecht kunnen. Alle ballen zijn van de
driving range geraapt en schoongemaakt in de machine,
de afslagmatten liggen recht, hekjes zijn gemaakt, heggen
geknipt, er is van alles gerepareerd en dat zijn nog maar
een paar voorbeelden van wat hij allemaal doet.
Wie wil Henk gaan assisteren en vervangen tijdens verlof
en vakanties? Wellicht kent u iemand die hiervoor geschikt
is en het leuk zou vinden om Henk, tegen een bescheiden
vergoeding, te gaan helpen.

Het








takenpakket omvat onder meer het volgende:
ballen rapen
groenonderhoud rond het clubhuis
sweapen van greens
reparatie van diverse zaken in en rond het clubhuis
technisch onderhoud van diverse voorkomende zaken
schoonmaak werkzaamheden rond het clubhuis
etc.

Informatie te verkrijgen bij Han Overkamp (06 52 54 53
29).

Wilt u meer weten over de activiteiten en de agenda van Golfpark Soestduinen kijk dan op
www.golfparksoestduinen.nl

