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Wij zaten op ons gemak op het terras, lekker in de zon, de bekendmaking van de 
prijswinnaars af te wachten, toen het langzaam tot ons doordrong dat wij wel eens de 1e 
prijs konden hebben verdiend!  

De 3e-prijswinnaars (Bert den Otter en Frank Stout) bleken 35 punten te hebben en de 2e-
prijswinnaars (Ton van de Rakt en Rene Versfeld) weliswaar 37 maar - zo werd gezegd - met 
een mindere 2e 9 holes dan de 1e-prijswinnaars. En wij hadden ook 37 punten!  

En ja, wij, d.w.z. John van der Vlugt en ondergetekende, waren 1e geworden! 

Daar hadden we ook tegen het eind van de ronde echt niet op gerekend! We hadden 
weliswaar lekker gespeeld en als de een een slechte slag had, had de ander dat opgevangen 
met een goede slag, maar dat 37 punten genoeg waren voor de 1e prijs, hadden we echt 
niet verwacht. 

Daarom zaten we ook zo ontspannen op dat terras te wachten om de winnaars toe te 
kunnen juichen.  

John had zijn gedachten als eerste snel geordend en vertelde in zijn korte toespraak hoe wij 
de dag hadden beleefd: heerlijk ontspannen en goed georganiseerd! 

De spelvorm was een koppelwedstrijd waarbij John en ik samen speelden en in onze flight 
Leander Jansen en Johan de Heer ook samen speelden. Elke hole was er een bepaalde 
speelvorm (foursome, four ball, greensome, chapman, canadian etc.) van toepassing. Dat 
was door de wedstrijdleider van de dag keurig en gedetailleerd op papier aan de captain 
van het team meegegeven. De captain had daardoor wel wat extra werk bij de 
voorbereiding van de afslagen maar dat maakte het ook wel weer levendig! 

Gelukkig werkte het weer mee en hadden we een droge dag met zelfs wat zon! Na alle 
coronabeperkingen was het een verademing weer met zo’n grote groep bijeen te kunnen 
komen! En het was ook leuk dat oudgedienden die door corona wat vaker weg waren 
bleven er nu ook weer bij konden zijn, zoals Jan Hendriks en Joop van der Lubbe. 

Als afsluiting was er deze keer geen diner maar een “aangeklede borrel”. Ofschoon dat 
keurig verzorgd was en lekker, vind ik dat zo’n bijzondere dag aan begin en eind van het 
seizoen best een diner verdient. Ook al kost het dan wat meer tijd (en geld). 



Neemt niet weg dat de dag perfect georganiseerd was en dat de wedstrijdleiders – ik hoop 
dat ik niemand vergeet -  Ton van de Rakt, Piet Alderliesten, Eric Schuuring, Eric de Baat en 
Herry Fonhoff er voor ons weer een heerlijke dag van hebben gemaakt! 

Tot slot van deze impressie is vermeldenswaard dat de prijsuitreiking vandaag weer werd 
verricht door onze voorzitter Eric Schuuring.  
Hij vertelde daarbij ook nog dat hij na een langdurige zoektocht erin is geslaagd een 
opvolger te vinden: Wouter Vlasblom gaat zijn taken als voorzitter van de Heren Senioren 
Commissie overnemen. Wouter heeft op woensdag nog sociale verplichtingen waardoor hij 
er vandaag niet bij kon zijn, maar hij wordt op de achtergrond al ingewerkt. 

Eric de Baat bedankte andere Eric voor zijn niet aflatende inzet gedurende al die 
achterliggende jaren als secretaris en als voorzitter, hetgeen ondersteund werd door een 
hartelijk applaus van alle aanwezigen. Op een later tijdstip zal er formeel afscheid worden 
genomen van Eric. 

Nogmaals: HSC, bedankt voor een heerlijke dag! 

Wim van der Wal 

 

                                                                                                       


