
                                                                                     
 

Finaledag Donderdagavondopstap Golfclub Driene 
 
Seizoen 2019 zit er voor de donderdagavond weer op. Natuurlijk gaat een aantal gewoon 
door op de donderdag, maar niet meer op de avond. Dat wordt toch echt te donker. 
 
Traditioneel wordt de finaledag op de derde vrijdag van september gespeeld op een andere 
baan. Dit jaar zijn we met een groep van 16 personen (waarvan 15 spelers) vertrokken naar 
Bad Bentheim. 
 
We werden ontvangen met een geweldige koffietafel met Kuchen. Heerlijk vers gebakken EN 
voor de liefhebber. Men mocht een tweede, derde stuk nemen. Aangezien de stukken toch 
al ruim bemeten waren….. Ik heb niemand een tweede stuk zien nemen 

 
 
Om 12:30 werd er gestart door Ad van de Minnen, onze regelman. Vers van de KLM-open 
terug. Helaas geblesseerd. Dus vandaag alleen aanwezig om ons bij de les te houden. Dank 
hiervoor Ad. 

 
De dag begon zonnig en eindigde na 18 holes dan ook op het terras. Ik kan alleen spreken 
voor mijn eigen flight, maar onze prestaties waren niet van het niveau dat we dit graag in 
een verslag terug zien. Toch even enkele opmerkelijke feiten. 



 
Sinds bijna het begin van het seizoen hield Margreet, het record van laagste kaart (19) 
gespeeld tijdens het seizoen. Afgelopen vrijdag is dit met wel 5 slagen verlaagd naar 14 door 
Harald. Een prestatie op zich. Ook had hij de meeste strepen op een kaart gelopen dit 
seizoen (9). Ook Gerard en Maaike hebben hun best gedaan mbt strepen en scores. 
Greg was zelfs extreem trots op het feit dat hij wel 4 strepen op rij had gemaakt. Helaas 
moest ik hem iets uit de droom helpen. Het was afgelopen vrijdag geen unicum. Ook Gerard 
heeft dit gepresteerd. 
 
Boven in het klassement was het ondanks al deze strepen en lage scores zeker spannend te 
noemen. De top drie dames wisten natuurlijk al de hele wedstrijd hoe de standen bij elkaar 
lagen. Sabine kwam de eerste 9 holes door met een 16, voor Christine en Marieke waren dat 
respectievelijk 13 en 11. Dit hield in dat ze in ieder geval de slag die Christine op haar voor 
lag al binnen had.  
De vraag dus hoe werd er in de flight voor hun gespeeld. WANT ook daar zaten nog 
kanshebbers. EN JA, Margreet speelde met een 17 op de eerste 9 holes zeker mee voor de 
prijzen. Scherp blijven dus. 
Met een 13 op de tweede negen kwam Sabine binnen met een score van 29. Ze wist dat ze 
in ieder geval van Christine en Marieke had gewonnen, MAAR hoe had Margreet die tweede 
9 holes gespeeld????? 
Op die uitslag lieten we haar nog even lekker wachten. 
 

 
Tijdens het overheerlijke diner was er de prijsuitreiking. En prijzen hadden we…. 
Zoals gezegd voor Harald de prijs voor de laagste score van het seizoen.  
De prijs voor de hoogste score bleef in de familie en ging naar Christine 
Margreet kreeg de prijs voor de beste aanwezigheid. Ze heeft wel 15x meegedaan 
Greg heeft de meeste birdies (3) op een dag gespeeld  
En Johan kreeg de aanmoedigingsprijs, hij had net geen 6 kaarten gespeeld in dit seizoen. 
Volgende keer beter. 
 
De dagprijzen gingen naar: 
Neary naar Anton 
Leary naar Christine 
Sabine met de derde prijs 
Anton tweede en toen werd het spannend voor Sabine want Margreet had de eerste prijs 
voor de dag.  



Wat was haar uitslag….. zaten er twee slagen tussen haar en Margreet??????

 
Laten we nog maar even gaan eten…. 
 
En ja toen was er dan de uitslag. Christine is derde geworden, met als tweede Margreet en 
Sabine eerste. 
Het verschil was op het eind erg klein. Voor Margreet eigenlijk de dubbel bogey op 18 had 
een bogey moeten zijn.  
Sabine heel hartelijk gefeliciteerd met dit resultaat. Geweldig gedaan 

 
Johan had nog een verrassing voor de commissie. Hij heeft voor enkele gepersonaliseerde 
flessen wijn gezorgd. Iedereen hiervoor hartelijk dank namens de commissie. 
Voor iedereen die heeft mee gespeeld nogmaals dank van de 
Donderdagavondopstapcommissie, zonder de deelnemers en jullie inzet kunnen we niet zo’n 
leuke competitie door het seizoen hebben. We vertrouwen erop dat jullie volgend jaar weer 
van de partij zijn. En aangezien de groep iets kleiner aan het worden is, zou ik willen 
voorstellen neem allemaal tenminste 1 nieuw persoon mee voor deze leuke wedstrijden. 
 

Namens de donderdagavondcommissie, 
Elise Dorée 


