
Verslag 
 
Voor die
Water, w
en nog e
 
Dan nu d
Ik voelde
Jouke. D
dat het p
waarsch
 
Helaas h
eerste a
 
Gelukkig
De tip va
8 van de
meter va
maar he
 
Na drie h
meer te 
de afgelo
meer we
golfbaan
een duik
zwemba
Bij al dez
baan, die
waterrijk

Al deze 
baan gin
De twee
had gevo
Bij de pr
hadden 
wind. 

van de Budg

egene die nie
water, water ,
eens water. 

de lange ver
e al spreekw
Die zaten nie
pas om een u
huwde de me

had Igor mee
linea omgez

g konden we 
an de golfpro
e 10 keer teg
an de teebox
t was de opm

holes begon 
stoppen .Do
open dagen 

eg van een o
n. Bij sommig
kplank en een
ad gevoel com
ze nattigheid
e is ook, om 

k. 

nattigheid en
ng (veel strep
de negen gin
oerd of omda
rijsuitreiking w
m.i.  wel een

getgolfwedstr

et het hele ve
,water ,water

sie. 
woordelijke na

t bepaald op
uur of vijf zou
ensen al onhe

er voorspelle
et in fysieke 

wel droog s
o in het baan
gen is. Nou, d
x(!?). Uiteraa
maat voor “zo

het te regen
or die regen 
was gevalle
penbaar zwe

ge bunkers h
n trappetje n
mpleet te ma
d kwam ook n
het zachtjes

n wind zorgd
pen ).  
ngen iets bet
at ik min of m
waren er zelf
n extra prijs v

 
rijd op Lieme

erslag willen 
r, water, wat

attigheid bij h
p 1 lijn qua w
u gaan regen
eilspellend: “

nde gaven d
nattigheid. 

tarten van ho
boekje was o
dat klopte!!! D
rd had dat m
o’n dag”. 

nen om daarn
en de regen

n had de baa
embad dan v
hoefde men a
neer te zetten
aken. 
nog de lay ou
s uit te drukke

en er wel vo

ter.  Misschie
meer gewend
fs mensen d
verdiend, wa

 
Ja, en d
in de sc
 
Ondank
opgegev
dus tot 6
 
Nico Sc
 

eer 11-9-201

lezen; hier d
ter ,water ,wa

het welkomst
weersvoorspe
nen en onwe
“REGEN IS G

dan Jouke en

ole 10, een P
om de hole t
De wind was

meer met mijn

na niet 
n die al in 
an soms 
van een 
alleen nog 
n om het 

ut van de 
en, nogal 

 
oor dat ik de e

en kwam dat
d was aan de
ie de neary e
nt het raken 

dan kom je th
chuur en dat 

ks alle nattigh
ven voor de 
6 oktober. 

chaap 

7 

de korte vers
ater, water 

tpraatje van 
elling. Jouke 
eren maar Igo
GEEN REDE

n werd de sp

Par 4 met s.i
te beschouw
s fors tegen e
n slechte afs

eerste negen

t omdat ik de
e weersomst
en second ne
van de gree

huis en moet
ziet er dan z

heid hebben 
laatste weds

ie: 

Igor en 
beweerde 
or 
EN OM TE S

reekwoordel

. 1. 
en als een P
en mijn eerst
lag te maken

n holes als e

e mascotte, d
andigheden.
eary hadden

en was echt n

ja al die nat
zo uit.  

wij ons wee
strijd bij Golf4

STOPPEN” 

lijke nattighe

Par 5 omdat d
te slag belan
n dan met de

een zebra ove

de eend van 
. 

n geslagen. Z
niet makkelijk

tte spullen ui

r vol goede m
4all in Harde

eid uit de 

de wind 
nde 18 
e wind 

er de 

hole 1, 

Zij 
k met die 

thangen 

moed 
erwijk, 


