Nachtwedstrijd
Zijn het “thrill seekers” of is de roem van Jacques van Willigen’s fameuze erwtensoep vooruitgesneld?
23 PW’ers hadden zich ingeschreven voor de Nachtwedstrijd op 6 november 2021; door omstandigheden
namen er 22 deel aan de wedstrijd.
Veel deelnemers hadden hun tas / trolley versierd met lampjes, enkele ook zichzelf.
Een onafhankelijke, objectieve jury was samengesteld om te bepalen wie de mooiste versiering had.
Bij het invallen van de duisternis hebben de wedstrijdleiders een parcours uitgezet van 9-holes, waarbij de
plattegrond van Henk van Haarst als blauwdruk dient.
Een van onze baan afwijkend parcours, ja zelfs van het cross-country parcours.
De langste ‘hole’ kent een lengte van ca. 90 meter en de kortste van ca. 40 meter.
Voorafgaand aan de wedstrijd hebben de deelnemers genoten van 1 of meer koppen van de eerder vermelde
erwtensoep en roggebrood met katenspek. Gelijktijdig vond de briefing plaats: wedstrijd gaat over 18 holes,
geen handicapverrekening, van wit lampje naar rood lampje spelen, ligt de bal binnen 1 putterlengte dan is
uitgeholed. Voor de start kreeg men, buiten de scorekaarten, een golfbal met lichtgevend staafje, een
headlight en een plattegrond.
Tegen 18:45 uur gingen de deelnemers de baan in, waarbij degenen die op de holes 1 t/m 4 starten het geluk
hadden, dat er nog extra verlichting was van de hockeyvelden, als je bij hole 5 en verder kwam was het erg
donker. Alleen de witte en rode lampjes wezen je enigszins de weg.
Voor iedereen is het wennen om met de verstrekte golfballen te spelen, deze zijn zwaarder en het is een apart
gezicht om groen / gele streepjes door de lucht te zien vliegen.
Desondanks ligt het speeltempo hoog, om goed 21:00 uur komen de eerste flights alweer binnen.
Na het verwerken van de scorekaarten werd de uitslag bekend gemaakt:
1. Marieke Bekke / Paul Nauta
46 slagen
2. Els Zijlstra / Bert Ververda
54 slagen
3. Francina Ververda / Bert van Wakeren
56 slagen
4. Willem Bekke / Paul Stolker
57 slagen (eeuwige roem tot 05.11.2022)
5. Giny Oude Vrielink / Herman Brunger
57 slagen (eeuwige roem tot 05.11.2022)
Bij Giny en Herman is nog te vermelden dat zij de enigen zijn die allebei een ‘hole-in-one’ hebben gemaakt.
Winnaar van de mooist versierde trolley / tas is Marieke Bekke geworden.
De weergoden waren ons, ondanks de koude wind, goed gezind. Pas na afloop begon het licht tot matig te
regenen.
Een speciaal woord van dank voor Marijke Snell, Ans Westerveld en Jacques van Willigen die naast het
bemensen van de bar / keuken ook als jurylid hebben gefungeerd.
Mede namens Willem van Gaalen en de reacties van de deelnemers kan ik concluderen dat het een geslaagde
wedstrijd / avond is geweest.
Edwin Huuskes

