
GolfFeest Vrijdag 4 september 2020 

 
Vrijdag 4 september. Op het moment dat de wekker om 6.30 uur afloopt en het 

een beetje licht begint te worden ziet de lucht er somber uit. 

Als de auto hier het parkeerterrein op draait schrikt ie: waterplassen en niet 

zulke kleintjes ook. 

Gelukkig hebben we vanaf dat moment mogen constateren dat het mooier en 

mooier werd. 

We hebben dit jaar een bijzonder jaar en veel regels te volgen. 

Met name op het terras is het van groot belang dat we ons conformeren aan de 

regels die het RIVM ons voorschrijft. 

Hoe ongezellig het op momenten ook is we kunnen niet anders dan anderhalve 

meter aanhouden, niet sjouwen met het meubilair en de aanwijzingen van het 

Bonheur personeel opvolgen. 

Als sinds zaterdag heeft iedereen zijn/haar envelop opgehaald met daarin de 

hele papierwinkel die nodig is om de wedstrijd te spelen. 

Een scorekaart, wedstrijduitleg, de menukaart en consumptiebonnen. 

Dat maakte dat de commissieleden vanochtend rustig achterover konden 

zitten.  

 

De Bonheur heeft heel wat inspanningen verzet om aan onze wensen te 

kunnen voldoen. Wij kunnen en willen, maar uiteindelijk moeten we samen 

komen tot een mooie indeling van alle logistieke perikelen die Corona met zich 

meebrengt. 



Als we dan uiteindelijk theoretisch alles geregeld hebben dan zijn het nog altijd 

de gasten die de uitvoering in handen hebben. 

In het welkomstwoord werd veel aandacht besteedt aan in de 

verantwoordelijkheid die we samen dragen. We kunnen het vanzelfsprekend 

niet hebben dat we moeten constateren dat we onze feesten geen doorgang 

meer kunnen hebben. We mogen echter constateren dat we met ons allen ons 

keurig gedragen hebben. 

De wedstrijd werd gespeeld in koppels waarbij steeds het beste resultaat (in 

stablefordpunten) van de spelers genoteerd werd.  

Om je scores nog verder op te pimpen waren er op 3 par holes een tweede 

hole gemaakt. In het geval je koos om uit te holen in de moeilijk gestoken hole 

dan mocht je mooi één extra stablefordpunt op je kaart noteren. 

In de wedstrijd zijn de goedgevulde caterkarren ‘tot de bodem’ leeggegeten en 

gedronken. Goed gedaan daarvoor zijn we er immers. 

Deze karren werden ook bemand door onze ‘huisfotografen’ die van alle flights 

een ‘RIVM proof’ foto hebben gemaakt. 

Deze foto’s vind je elders in dit artikel terug. 

Op deze dag bieden we onze spelers een ‘keuzemenu’ tussen een hamburger 

en een satéetje. Andere jaren is de keuze tussen deze twee ongeveer 50-50. 

Dit jaar was de verhouding 90-10 waarbij de saté de grote voorkeur had.  

Dat maakte dat er nog een snel ritje naar de slager moest. Je bent er dus van 

verzekerd dat je ‘kakelverse kipsaté’ hebt gekregen.  

We hebben er dit jaar voor gekozen om de wedstrijd in te delen in een Maten-, 

Adam & Eva- en 

vriendinnenwedstrijd. 

Dat betekent ook dat 

we voor elk van deze 

categorieën drie prijzen 

beschikbaar hebben. 

De eerste van € 50,- de 

tweede van € 40,- en de 

derde prijs van € 30,- pp 

 



Op 6 holes een neary… dat betekent theoretisch dat je 4 keer de neary kunt 

winnen.  

 

De uitreiking van al deze prijzen ging voorspoedig en ook hier waren de foto’s 

op afstand. Maakte het feest niet minder groot. 

Heb je alle foto’s al gezien? 

Geven een mooie impressie van de hele dag. 

Onderstaand vind je de uitslagen van deze dag. 

De kleurtjes geven aan op welke lus gestart is (Blauw=L, Groen=S, Oranje=B) 

 

 

 

 


