
MAC-competitie 3 oktober 2016     
 
De “1

e
 maandagen” van april-mei-juni-juli-augustus-september en oktober zijn voorbij, over. Dat betekent dat de MAC-

competitie gespeeld is. Wellicht was u, lezer, één van de spelers, die op de slotdag, maandag 3 oktober, aanwezig was en 
daarmee wellicht getuige van het gezellige slotakkoord van de Mac op de vroege avond. De zon was inmiddels al achter “de 
heuvels” van de baan verdwenen. Maar de traditionele bitterballen en een glaasje bier of wijn maakten er tijdens de 
prijsuitreiking een toffe avond van. 
Thans zijn we weer bijna een week verder en nog steeds is het aangenaam weer. Hetzelfde weer, dat dit jaar bijna iedere 
Mac-maandag de beste metgezel van de deelnemers was.  
 
We kunnen terugkijken op een mooi jaar. We denken hierbij uiteraard aan de sportieve prestaties, maar ook aan het aantal 
deelnemers dit jaar en de goede zorgen van het restaurant. Immers voor een schappelijk bedrag kon je iedere MAC-dag 
voor of na de wedstrijd genieten van een uitstekende Mac-hap. Zelfs was het mogelijk te kiezen uit 2 MAC-happen.  
 
Gerekend over de 7 competitiedagen hebben gemiddeld 52 spelers deelgenomen aan de MAC-competitie. Dat is een 
duidelijke groei ten opzichte van het jaar daarvoor. Het hoogste aantal deelnemers kende augustus, 62 spelers, het laagste 
aantal de maanden juni en juli, 47 deelnemers.  
 
Dit jaar hebben we ook gesleuteld aan de competitieopzet. De twee categorieën waarin o.a. vorig jaar nog werd gespeeld 
hebben we laten vervallen, en hiervoor in de plaats een dag-klassement en een overall-klassement apart voor heren en 
dames gehanteerd. Wij denken voorzichtig dat dit bij de spelers goed is gevallen. 
 
Volledigheidshalve geven wij hier de einduitslag. Wie vormden dit jaar bij de heren en de dames de top 3 in de 
eindrangschikking van de MAC 
Dames: 

1. Paula Bronkhorst-Van Zinnen 69 punten  Paula ontbrak wegens ziekte. 
2. Corry Brosens-Lazeroms  67 punten 
3. Hannie van Meel-Snoeck  64 punten 

 
Heren: 

1. Armand van Neer   83 punten 
2. Hennie de Fuijk   83 punten 
3. Jos Kannekens   75 punten 

 
Alle spelers dank voor deelname aan de MAC en sponsoren dank voor de ballen, riemen, flessen wijn, greenfee-bon en 
andere giften voor de verloting na de wedstrijden.  
 
Tot slot: spelers en sponsoren mogen wij weer rekenen op u volgend jaar? 
 
Astrid van Houdt 
Jac Braat 


