
Stoppen op je hoogtepunt 
 

 
Niet elke sporter kan dit zeggen, maar sommigen is het gegund.  

 

Ongeveer 20 jaar geleden ben ik begonnen met golfen en ik 
denk dat ik in die periode meer dan 2500 rondes gelopen heb. 
Niet elke ronde was even goed, maar ik kan wel zeggen dat ik 
altijd met 100% inzet en plezier gespeeld heb. En gelukkig zaten 
er ook veel dagen tussen waar ik met een mooie score, een 
Birdie of een Eagle van de baan stapte. Misschien nog 
belangijker dan de resultaten zijn de vriendschappen met je 
collega golfers, zowel op als naast de baan.  

Helaas moest ik eind vorig jaar de beslissing nemen om te 
stoppen met golfen. De geest wil nog wel maar het lichaam 
werkt niet altijd mee. Maar begrijp me goed: ik mag niet klagen 
op m’n 84e jaar.  

 

Dus vorig jaar, op 10 december speelde ik mijn laatste ronde op 
De Oude Maas. Samen met één van mijn vaste golfvrienden, Jo 
Veth, sloegen we om half elf af op Hole 1. We liepen een lekkere 
ronde, zeker geholpen door het droge weer. De resultaten 
waren mixed: de ene hole ging beter dan de andere, maar dat 
zijn we gewend en het spelplezier was er niet minder om. Tot we 
op Hole 9 aankwamen. Ik sloeg af  en had een goed gevoel, maar 
ik had niet durven dromen om het balletje in één keer in de hole 
te slaan. En ja hoor, een Hole in One. De eerste in 20 jaar en dat 
nog wel in mijn laatste ronde. Ongelooflijk.  

 

Ik wil iedereen bedanken voor al die mooie golfjaren: de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de organisatie en, 
natuurlijk, alle mede-golfers met wie ik vele fijne jaren gespeeld heb. Ik hoop dat jullie, in goede gezondheid, nog 
veel golfplezier zullen beleven! 

 

Een sportieve groet, 

 

Peter Gol 

 


