
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 

Focussen; kent u die uitdrukking, heren. Een veel gebruikte 
term bij het golfen. Dit kan zowel een mentaal, als een 
fysiek aspect zijn. Focussen op de volgende slag; een 
mentaal iets of focussen op de bal; een fysieke 

aangelegenheid. Vandaag in de Fbbb-
wedstrijd was mijn teamgenoot Ben S. 
te Z. Nou heb ik al eens vaker met 
hem gespeeld en dan waren er altijd 
verrassend mooie slagen. Vandaag was 
dat duidelijk anders. De eerste holes 
heb ik maar aangenomen, dat hij nog 
warm moest worden, maar na 
meerdere holes begon het toch 

ernstige vormen aan te nemen. Ik dacht nog : “hij mist de 
focus”. Het focussen op de volgende slag was er genoeg, 
maar de focus op de bal ontbrak volledig. En, wat 
bleek…..hij had recent een staar operatie ondergaan aan één 
oog 🧐 . Nou kan B.vd H. te H. ongetwijfeld meer vertellen 
over wat dat voor het focussen voor gevolgen heeft, maar 
mijn simpele analyse is dat hij zo snel mogelijk dat andere 
oog ook moet laten doen. Focus terug en spelpijl omhoog. 
H’ll be back.
Vandaag 60 deelnemers in een wedstrijd. die wel erg lang 
duurde. Veel blaadjes op de baan? Het lijkt de NS wel. Ietsje 
doorlopen mag wel, heren. Het is tenslotte sport!
De winnaars vandaag:
3e met 39 punten Oscar Huiskamp  en Rajen Krishnar
gedeeld  2e / 1e met 40 punten  
Freek den Toom en Hans Zuurdeeg
Hans Ranke en Fred van Putten

Hulde en eeuwige roem en 👏  👏  👏  👏  👏  👏  👏

Elke woensdag 

En dan nog even dit

Het Bestuur heeft laten 
weten, dat de Herendag  in de 
huidige vorm, dus met 
starttijden en zonder 
prijsuitreiking, gewoon door 
kan gaan. Schrijf dus allen in.

Gelukkig kunnen we blijven 
golfen, maar ook wij kunnen 
helpen het Corona virus in te 
dammen, door 1,5 m afstand 
tot elkaar te houden.
         🏌  → 1,5 meter ← 🏌

…de uitslag van vandaag weer 
in Proware staat

…er vandaag weer birdies 🦜
waren, tw.
- Freek den Toom op 15
- Mijndert Maris op 7
- Roland la Rivière 12 en 16 

…de eerder aangekondigde 
afsluiting van het 
zomerseizoen met een hapje 
en een drankje volgende week 
ivm. de sluiting van de 
Brasserie niet doorgaat

…de Penningmeester dit niet 
erg vindt 

…we volgende week weer een 
Regenboog wedstrijd ; 
RoodWitBlauw spelen
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