
Verslag Koppeltjesdag  

Koppeltjesdag 

200 Vriendinnen, Maten en Adam & Eva’s waren gisteren het basis ingrediënt voor een 

buitengewone dag… 

De Vriendinnen strijden tegen de Vriendinnen, de Maten tegen de Maten en de mixed koppels 

hebben het op te nemen tegen de Adams & Evas. 

We werken deze dagen met een nieuw wedstrijdprogramma GolfGenius. 

Onder leiding van onze GolfGenius expert is een wedstrijd gemaakt drie verschillende spelvormen. 

Hole 1 t/m 6, Four Ball Better Ball waarbij de beste score van het koppel telt.  
Hole 7 t/m 12, speel je Texas Scramble. Hierbij sla je allebei af. Kies de beste bal. Vanaf deze plaats 
sla je weer allebei en opnieuw ga je met de beste bal verder.  
Hole 13 t/m 18, hier tellen de scores van beide spelers.  
Dat betekent dat iedereen op dezelfde holes dezelfde spelvorm speelt. 
 
Wat nog meer nieuw is het feit dat je tijdens de wedstrijd de uitslagen op een (tevoren 

gedownloade) app kunt invullen. Natuurlijk had iedereen nog wel een kaart meegekregen, maar 

bijna iedereen wist de scores direct in de app te noteren. 

Compliment aan alle spelers die met deze vernieuwing mee zijn gegaan. 

Een groot voordeel is, is dat wij veel sneller aan de prijsuitreiking kunnen toekomen. 

 

Aan het begin van de ochtend bij het uitreiken heeft iedereen zijn/haar consumptiebonnen 

ontvangen die later op de dag bijna allemaal zijn ingezet. 

Na de wedstrijd konden ook de dinerbonnen ingeleverd worden. Hiermee was je verzekerd van een 

heerlijk bord met kippensaté of een prachtige runderburger, natuurlijk vergezeld van frieten. 

Het goede doel 

Voorafgaand aan de prijsuitreiking konden we de deelnemers informeren dat er 32 personen in het 

bootje hadden geslagen. De deelnemers van deze dag hebben samen € 1425 gedoneerd voor het 

eerdergenoemde Goede Doel. 

 

Bij de prijsuitreiking mochten allereerst de Neary winnaars naar voren komen. 

Zes heren betraden het podium  

 

 

Blaak 2 Cor van den Heuvel 

Blaak 5 Youri Fens 
  

Sijsten 4 Ton Lips 

Sijsten 8 Ronald Gronsveld 
  

Leij 4 Leo Ruedisueli 

Leij 8 Lesley Seraus 



  

De prijzen zijn dit jaar verdeeld per categorie. D.w.z. de drie beste Vriendinnen-, Adam&Eva- en 

matenkoppels vielen in de prijzen. 

Een kleine fout onzerzijds maakte dat wij uiteindelijk vier Vriendinnenkoppels met een prijs 

naar huis lieten gaan. 

 

VRIENDINNEN 

1. Ondine Beneker & Nel Verheijen (geen foto)     

1. Karin Vermue & Regina van Kempen 

2. Carla Over de Linden & Maud de Beer 

3. Marga Kouwenberg & Jeanne Legro 

 

 

 

ADAM & EVA 

1. Yvette Zebregs & Paul Zebregs 

2. Karin Wildschut & Jaco Wildschut 

3. Suzanne Clijsen & Jeroen Clijsen 

 

 

MATEN 

1. Youri Fens & Johnny Spil 

2. Ivar Visser & Bas Los 

3. Theo Legro & Ad Kouwenberg 

 

 

 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 

 

Al voor, tijdens en na de prijsuitreiking werd volop 

genoten van de heerlijke hap die al ’s morgens 

besteld was. Rond de klok van 21 uur zaten de 

meesten alweer thuis met de voetjes omhoog, na 

te genieten van een hele gezellig dag! 


