
Wist U al dat……. Commissie 

Roland la Rivière   Vz 
Fred van Putten   P 
Rob Vleeshouwers VV 
Hans Heeren    S 
Hans Paro 
Jan Westhoeve 
Gertjan Wiegmann

De mooiste dag van de week

Agenda 

Is er een causaal verband aan te wijzen tussen een goed, dan 
wel slecht rondje golf en de omstandigheden waarin deze 
gespeeld wordt? Dat houdt veel wetenschappers en ook mij 

al jaren bezig. Na een goed rondje zal 
niemand zich dat afvragen, maar na 
een slechte ronde is er geen enkele 
twijfel en zijn wij geneigd dit 
volmondig te beamen. Het weer, de 
fairways, de greens, de bunkers, de 
flightgenoten, de snelheid in de baan; 
alles kan de revue passeren. Zo heb 
ikzelf al eens een betoog gehouden 
waarin ik een verband heb gelegd 

tussen mijn rondje en de gedragen sokken, maar daar ben ik 
toch weer van terug gekomen. In alle jaren die ik nu golf 
speel heb ik ook rondjes alleen gelopen, onder ideale 
omstandigheden en toch met wisselend succes. Heel 
vervelend dit, want dan is er ineens geen causaal verband 
aan te wijzen. Je kunt stomweg niets en niemand de schuld 
geven. Zou het dan toch hoofdzakelijk aan jezelf liggen? We 
zullen er nooit achterkomen, maar misschien wel goed om 
eens bij stil te staan, als het niet zo goed ging.
Veel heren vinden het leuk als een ander in de weekbrief 
genoemd wordt. Zo kwam vandaag iemand vertellen dat 
ene M.de G. te B op hole 8 over 60 meter een chip-in had 
voor birdie. Nou lekker dan. Daar ga ik niets over schrijven, 
want dat betekent dat je een hele beroerde afslag of 
approach shot had. Niets om trots op te zijn. Het moet 
natuurlijk wel noemenswaardig zijn. Je komt niet zomaar in 
de weekbrief. 
Volgende week weer een Qualifying wedstrijd.
Blijf gezond en tot volgende week.

Elke woensdag 

En dan nog even dit

Het formele einde 
zomerseizoen nadert en dat 
wil de commissie graag met U 
en een hapje-drankje afsluiten 
op 21 October 
Hapje-drankje zal bij 
binnenkomst geserveerd 
worden.
Gezien de Corona perikelen 
blijven we gewoon na elkaar 
starten vanaf het moment dat 
het licht genoeg is. Hou dus 
uw starttijd in de gaten.

…de uitslag weer in Proware 
staat
…er veel birdies 🦆  🦆  zijn
- Max de Groot op 8 en 17
- Paul Brijs op 6 en 12
- Dirk Vet op 16
- Willem Snijders op 15
- Roland la Rivière op 13
- Harry Mangnus op 3
- Lucien de Kind op 1
- Oscar Huiskamp op 8
- Rob Dobbelaar op 7

…de winnaars vandaag zijn
3e met 37 Ad Smout
2e met 39 Lucien de Kind
1e met 40 Peter van Liempt

Hulde en 👏  👏  👏  👏  👏
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