
Windvlagen, enkele buien, 

 enthousiaste spelers, 

  een prima sfeer en  

   een spannende strijd: 

 

    het handicarttoernooi 2017 

 

Ineens kwam de wind opzetten. Bladeren, net nog door een zachte bries gekoesterd, werden nu 
ruw doorheen geschud; dunne twijgen braken af en werden door de wind voort geblazen over de 
baan. Dikke druppels vielen er. Eerst een paar, maar al gauw werden dat er meer. De wind zwiepte 
ze voort. 
Gelukkig, lang duurde het niet. Diezelfde wind blies even later de donkere wolken uiteen en 
maakte zo plaats voor blauwe lucht. De wind werd ook weer rustiger, en de temperatuur 
aangenaam.  
 
Dit waren ongeveer de weersomstandigheden op zondag 30 juli op het Handicarttoernooi 2017 van 
onze vereniging. De voorspellingen spraken van een dag met aan het begin wat regen, gevolgd 
door droge perioden. En aangename temperaturen. Het klopte niet helemaal. 
 
Voor het toernooi hadden zich 34 spelers aangemeld en anders dan het weer, hebben zij er een 
hele mooie dag van gemaakt. Bij binnenkomst werden de spelers ontvangen met een kopje koffie 
of thee, geschonken door de baan en daarna door naar de wedstrijdtafel waar het “dringen” 
geblazen was om mulligans te kopen. Op bijna alle wedstrijdkaarten waren drie stickertjes te zien.  
Misschien nog even inslaan of een tweede kopje koffie en dan op tijd naar de afslag van hole 1. 
Iedereen was bereid om strijd te leveren en tot het uiterste te gaan. Het toernooi werd (uiteraard) 
gespeeld over 18 holes met voor de winnaars leuke prijzen in het verschiet.  
Hole 1 van onze baan blijft natuurlijk voor veel spelers een lastige start. Maar men hoefde niet 
gelijk zonde te maken van een eventueel geslagen waterballetje, want alle spelers hadden bij het 
ophalen van de kaart 3 ballen van de Stichting handicart ontvangen. Dus men kon vooruit.  
 
Op twee holes kon door de spelers een extra prijs worden verdiend. Hole 2 en hole 4 waren 
uitgekozen voor respectievelijk de neary en de longest. 
Zou het beter zijn geweest als de wedsstrijdleiding voor de longest hole 3 had gekozen? Dit kon je 
je afvragen, juist vanwege de korte, aanzwellende regenbuien, maar vooral door de daaraan 
voorafgaande hevige windvlagen. Op hole 4 waren die namelijk tegen voor de spelers. Maar ja, dat 
is achteraf…………… 
 
Het licht wisselende weer zorgde in ieder geval voor strijd. Dat bleek ook bij terugkeer van de 
spelers in het clubhuis. De wedstrijdleiding zag goede uitslagen op de kaarten, maar ook mindere. 
Bovendien bleef lang spannend wie zich winnaar bij de dames en wie bij de heren mocht noemen. 
Dat werd bekend toen alle spelers om ongeveer 15:30 uur in het clubhuis zaten, achter een glaasje 
wijn of een verfrissend biertje, waarbij Iedereen kon uitzien op een door onze sponsors 
aantrekkelijk gevulde prijzentafel. 
 
De balans van de dag kon worden opgemaakt: de totale opbrengst van het toernooi, d.w.z. 
inschrijfgeld, donaties en verkoop mulligans kwam uit op 630,- euro. Gelet op het aantal 
deelnemers een mooi bedrag. 
 
Wat was de uitslag van het toernooi en wie mocht de wedstrijdleiding feliciteren: 
- bij de heren:  1. Ruut Wermeling (42 Stf) 
   2. Ad Veeke  (36 Stf.) 
   3. Frans Thijsse (34 Stf.) 
 - bij de dames: 1. Annemieke Büller (36 Stf.) 
   2. Paula Bronkhorst (36 Stf.) 
   3. Nannie Wermeling (36 Stf.) 
 
- bij de dames in cat.2  (hcp > 36,0) was de winnares: 
   1. Ciel Wiesman (40 Stf.) 
   2. José Naus  (38 Stf.) 
   3. Ineke van Veen (38 Stf) 
 
- bij de heren werd alleen gespeeld in cat 1. 



 
De beide winnaars in cat.1, Ruut Wermeling en Annemiek Büller mogen onze vereniging 
vertegenwoordigen bij de  regio-finale op Golfclub Merwelanden, 15 september  
 
Nadrukkelijk willen wij de sponsoren van deze dag bedanken door wie wij een leuk bedrag kunne 
overmaken naar de Stichting handicart, waardoor het ook op onze baan voor spelers, die (tijdelijk) 
minder goed uit de voeten kunnen toch het spelletje kunnen beoefenen. 
 
De conclusie: was deze dag in alle opzichten geslaagd. Ja, bijna…………………… . 
Inderdaad bijna. Want onze vereniging telt 82 pashouders en slechts 10 mochten wij begroeten als 
deelnemer aan het toernooi. Jammer…… 
 
 
Onze dank voor dit toernooi gaat uit naar de volgende sponsoren: 

H&L Accountants & Belastingadviseurs 

Golfvereniging De Stok 

Timmerbedrijf Koevoets 

Golfbaan De Stok 

JM Verkeerstechniek 

Slagerij Antens Tolberg 

Albert Heijn Tolberg 

Ingoro 

Plus Van Gurp Tolberg 

 

 

 
 
 


