
SINTERKLAASWEDSTRIJD 5 DECEMBER 2022 

Sint is weer in ons land en dat hebben we gemerkt. 

Dat het feest ook onder de Heren Senioren nog leeft 

mocht wel blijken uit het forse aantal deelnemers. 

Reden voor de Sint om hiervoor zijn waardering uit te 

spreken. Hij deed ook voorspellende uitspraken over 

het wel & wee van onze club na 1 oktober 2023 

Verwonderd stond hij stil bij de protesten en ongeregeldheden in ons land. 

Zelfs de zorgen op de arbeidsmarkt werden belicht. Dit werd direct door 

zijn eigen Piet uitgebuit om kenbaar te maken dat er een aparte  

Pieten partij was opgericht de P.P.P partij. 

Bij Oude Maas Rhoon loopt alles op rolletjes 

dus konden er prijzen worden uitgereikt. 

1e  en enige prijs, blind uit de zak zoals het 

hoort op 5 december was voor de 4 JJJJ’s, 

Jim Barendse, Jan Bakker, Johan de Heer en Jan Kranenburg. 

Het aantal punten en slagen interesseert Sinterklaas in het totaal niet. 

Wel wie het dichtste bij de hole ligt en wie het verste geslagen heeft. 

Daarom de Neary voor Huub van Meel en de Longest voor Ton v/d Rakt. 

Voor alle golfers worden voor de moeite nog golfballetjes op de tafels 

gestrooid, waarvoor menigeen zich nog wel wilde uitstrekken. 

 

 

   

  

 



 Veel waardering had Sint voor de inspanningen 

van Henk de Wijn, die als wedstrijdleider samen 

met Aad v/d Hamer de zaken weer prima voor 

elkaar had. 

Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om nog wat oude rekeningen te vereffenen. 

Op de slotdag waren niet alle winnaars gehuldigd vanwege afwezigheid. 

Nu waren ze er wel dus bij deze: 

De Cees Sinterniklaas Trofee (verre familie van de Sint) wordt uitgereikt 

aan de golfer die afgelopen jaar zijn handicap het meest verbeterd heeft. 

Joop Koelmans met een handicap 

verbetering van hcp. 36 naar hcp. 28.4. 

Wat Joop niet wist was dat hij met het 

winnen van deze prachtige bokaal zich ook 

automatisch geplaatst heeft op de lijst van 

aspirant wedstrijdleiders. Dat was wel even 

schrikken voor Joop. 

Ook Eric Schuuring was in het land, en dat moet   

je waarnemen als bestuur want voor je het weet 

zit hij weer op een tropisch eiland. 

Daarom kreeg hij als Golfer van het Jaar het 

bijbehorende beeld uitgereikt. 

    

Met dank aan Sint en Piet 

 


